การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัทฯ ให้มีการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทจึงได้กำ� หนดนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก� ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
บริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำ� เนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถอื หุ้นพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนให้แก่ผ้ถู อื หุ้นล่วง
หน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้า
2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงวิธี
การใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็น รวมทั้งการตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้
ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ ค�ำถามในทีป่ ระชุม
อย่างอิสระเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งกรรมการและผู้
บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถามในที่ประชุมด้วย
3.) เพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลและข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยแสดงข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียง
พอก่อนได้รับข้อมูลในรูปเอกสารจริงจากบริษัทฯ
4.) จัดให้มกี ารจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญไว้ในรายงานการ
ประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะน�ำส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
5.) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ได้ดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
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1.) ปฏิบตั แิ ละอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการจ�ำกัดหรือละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก�ำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบ
3.) เพิ่มการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4.) ก�ำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูพ้ จิ ารณาด�ำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการ
อิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�ำเนินการหาวิธแี ก้ไขทีเ่ หมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะท�ำการพิจารณา
ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาก�ำหนด
เป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
5.) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการ
เสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เมื่อถึงก�ำหนดการปิดรับ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
เรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
6.) บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล โดยมีก�ำหนด
เป็นลายลักษณ์อกั ษร และก�ำหนดบทลงโทษเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ หรือน�ำข้อมูลของบริษทั ฯ เพือ่ ไปใช้เพือ่
ประโยชน์ส่วนตน พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ
7.) ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร ในหน้าทีก่ ารรายงานการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ จะแจ้งข่าวสารและข้อก� ำหนดต่างๆ ของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าว
อย่างสม�่ำเสมอ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญแก่การก�ำกับดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เช่น ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าหนีต้ า่ งๆ เป็นต้น
รวมทัง้ สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีม่ กี บั บริษทั ฯ และจะไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านัน้
1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือ
หุ้น และด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม�ำ่ เสมอ
2) การปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษทั ฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นในการพัฒนา
ศักยภาพและความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเชือ่ ว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการเติบโตของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
3) การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถ
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ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมีการก�ำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่
ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอด้วย
4) การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และจะไม่ดำ� เนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญาที่ทำ� ร่วมกันอย่างเคร่งครัด
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5) การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำ� หนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ทุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่ง และ
รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
6) การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ จะด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส�ำคัญและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่
กระท�ำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ และมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และได้เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะท�ำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสม
ผล ส�ำหรับงบการเงินของบริษัทฯ นั้น จะถูกจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้
ซึง่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินงานทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานเฉพาะส�ำหรับงานด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ แต่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�ำหน้าที่ในการติดต่อและให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็น
จริงแก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีก้ รรมการบริษทั จะมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร มีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้น�ำ
เสนอและคณะกรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงก� ำกับดูแลให้
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเพียง
พอของระบบควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ
โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วง
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ดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ดำ� เนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งโครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะช่วยท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 ท่าน ท�ำการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่อง
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิและหน้าที่ตามที่ได้กำ� หนดไว้ในขอบเขต อ�ำนาจ และ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะ
สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้
- โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นางจิตรมณี สุวรรณพูล
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆ ขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม หรือจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับ
จ�ำนวนหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับต�ำแหน่งได้
ส�ำหรับกรรมการตรวจสอบนัน้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้น
จากต�ำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่าลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจ
สอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ� หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ
ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ และงบประมาณที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการท�ำรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ว่าผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษทั
จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั ฯ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทกี่ �ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการ และจะท�ำการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำ
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
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ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่และ
อ�ำนาจด�ำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วง
ดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารว่าจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ท�ำการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ โดยภายหลังจากการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาท�ำการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจ�ำกัด และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยก�ำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง บริษัทฯ จะน�ำส่งหนังสือนัด
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมเพื่อให้คณะ
กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพือ่ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั ฯ จะแจ้ง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก�ำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วัน
ที่ร้องขอ
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ (1/2) ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
ทีค่ ณะกรรมการสามารถลงมติได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราเพียงพอส�ำหรับการรักษากรรมการ
และผู้บริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้โดยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนทีม่ ากเกินควร ปัจจัยทีจ่ ะน�ำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ส�ำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากภาระ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดท�ำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีทรี่ องรับทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและเป็นทีย่ อมรับและถือปฏิบตั อิ ย่างสม�ำ่ เสมอ รวม
ทั้งได้ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�ำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การประเมินการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็น 3 รูป
แบบ คือ 1) รายบุคคล 2) ทั้งคณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้นำ� มาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางการประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน�ำมาปรับปรุง
เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
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5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม สัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย
หลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมอบรม อย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร
Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือจาก
หน่วยงานก�ำกับดูและที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับ
กรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการทัง้ หมด 8 ท่านโดยผ่านการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ Director Accreditation Program (DAP) ซึง่ หลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้กำ� หนดแนวปฏิบตั เิ รือ่ งการรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ความโปร่งใส
และป้องกันปัญหาที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังนี้
- กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จะต้องจัดท�ำและจัดส่งรายงาน
การมีสว่ นได้เสียให้กบั บริษทั ฯ โดยทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านจะต้องจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
- คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็นประจ�ำทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี
- กรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดท�ำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ
และควบคุม
ภายใน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีการก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำ� นาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ
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หุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำ� คัญได้ดังนี้
1.) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น ด้วยความ
สุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2.) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
3.) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4.) จัดให้มีการจัดท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจ
สอบแล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5.) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
6.) ติดตามผลการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ พิจารณาทบทวนนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ
7.) พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การอืน่ ๆ ทีส่ �ำคัญอันเกีย่ วกับบริษทั ฯ หรือทีเ่ ห็นสมควรจะด�ำเนินการนัน้ ๆ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่บริษัท
8.) พิจารณากลั่นกรองรายงานที่ต้องน�ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ดังนี้
- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด�ำเนินการของบริษัทฯ
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินก�ำไรบริษัทฯ
- เสนอรายชือ่ กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทีต่ อ้ งออกตามวาระเสนอรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้
สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เรื่องอื่นๆ
9.) รับทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ �ำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทัง้ ตรวจสอบบัญชี และ
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำ� หนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
10.) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นใดตามความ
เหมาะสม รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11.) คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�ำเพื่อประโยชน์
ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12.) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ด�ำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง
ทันเหตุการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
13.) คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวมีอ�ำนาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจหรืออ�ำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
14.) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ
มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
15.) ในการด�ำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือ
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ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษทั ไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษทั นัน้ ด�ำเนิน
การให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยในกรณีที่การด�ำเนินการใดที่
กรรมการของบริษัทฯ มีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้น จะไม่มีอำ� นาจอนุมัติการด�ำเนินการดังกล่าว
16.) การมอบอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ� ำนาจ หรือมอบ
อ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริษทั หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษทั สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมตั ิ
รายการทีเ่ ป็นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมทีเ่ ป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
ได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
17.) เว้นแต่อำ� นาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน ทัง้ นี้ เรือ่ งทีก่ รรมการ
มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ให้กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสีย หรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การท�ำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18.) เรือ่ งต่อไปนีจ้ ะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ� คัญ การมอบหมาย
ให้บคุ คลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่ก�ำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ เรือ่ งใดทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียหรือ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง มีข อบเขตหน้ า ที่ใ นการก�ำ กับ ดู แ ลให้ บ ริษัท ฯ ปฏิบัติต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก
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และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
2.) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอด
จนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3.) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4.) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5.) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6.) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
ทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้มกี ารปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�ำเป็น นอกจากนั้น ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้
เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
47

ANNUAL REPORT 2016

1.) น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2.) ก�ำหนดแผน กรอบ และกระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง และติดตาม
การน�ำไปปฏิบัติ รวมทั้งการสอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
3.) สอบทานรายงานการบริหารความเสีย่ ง และด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว่าการจัดการความเสีย่ งมีความเพียงพอและเหมาะ
สม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�ำ่ เสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
5.) ด�ำเนินการตัดสินใจและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับปัญหาส�ำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
6.) น�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ และ/หรือ
พิจารณาทุกไตรมาส
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
การสรรหา
- ก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
จ�ำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ และ/หรือมีต�ำแหน่ง
ว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
การก�ำหนดค่าตอบแทน
- จัดท�ำหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ก�ำหนดค่าตอบแทนที่จำ� เป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลใน
แต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่
คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหน้าทีใ่ ห้ค�ำชีแ้ จง ตอบค�ำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
- ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำหนดค่าตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วย
งานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน�ำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามปกติธรุ ะและงานบริหารของบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
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งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพือ่ เสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณาและอนุมตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยสรุปอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำ� คัญได้ดังนี้
1.) ท�ำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ และรายงานผลการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2.) ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสร้างในการบริหารงานเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานตาม
นโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3.) ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ขิ องแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จัดให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีท่ อี่ าจจะเอือ้ ต่อการทุจริตในหน้าที่
ออกจากกัน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อก�ำหนด
ที่มีการอนุมัติแล้ว
4.) พิจารณาโครงสร้างองค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.) มีอำ� นาจในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินเดือน ก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ในการท�ำงาน บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ตัดหรือลด
ค่าจ้าง ถอดถอน เลิกจ้าง การลงโทษทางวินัย การให้รางวัล พิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
6.) พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานในการท�ำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส�ำหรับสนับสนุนการท�ำธุรกิจ
ตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จ�ำน�ำ
จ�ำนอง ค�ำ้ ประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการด�ำเนินงานตามธุรกิจปกติ ตาม
อ�ำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7.) พิจารณาอนุมัติการลงทุน และก�ำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กำ� หนดไว้ในคู่มืออ�ำนาจอนุมัติ
8.) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำ� ขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่
เกินอ�ำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
9.) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำ� เป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
10.) พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11.) ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าว ผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
นั้นต้องไม่มีอ�ำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
ก�ำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ซึง่ การอนุมตั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตั ิ
รายการที่เป็นลักษณะการด�ำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอนุมัติไว้
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจอนุมัติ
ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และอนุมัติการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ตามงบประมาณไม่เกิน 10.00 ล้านบาท หากเกินจ�ำนวนทีส่ ามารถอนุมตั ไิ ด้ ให้นำ� เสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และ
มีอำ� นาจอนุมัติท�ำธุรกรรมต่างๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้อนุมัติไว้ในแต่ละปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ได้กำ� หนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ
ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2.) ดูแล บริหาร ด�ำเนินงาน และปฏิบัติงานประจ�ำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์
เป้าหมาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำ� หนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.) บริหารจัดการการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำ� หนด
โดยคณะกรรมการบริษัท
4.) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ โดยรวมเพือ่ ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำ� หนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5.) มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ก�ำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานบริษัท โดยสามารถ
แต่งตั้งผู้รับมอบอ�ำนาจช่วงให้ด�ำเนินการแทนได้
6.) ก�ำหนดบ�ำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากโบนัสปกติประจ�ำของพนักงานบริษัท
7.) เจราจา และเข้าท�ำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการ
ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
8.) ออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอ�ำนาจด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว
10.) ให้มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอ�ำนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือค�ำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำ� หนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามทีน่ ยิ ามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาอนุมัติไว้
อนึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2556 ได้กำ� หนดให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอำ� นาจอนุมตั ิ
ท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริการและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทฯ ตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท และ
อนุมัติการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท และอนุมัติการท�ำธุรกรรมทางการเงินตามงบ
ประมาณไม่เกิน 1.00 ล้านบาท หากเกินจ�ำนวนทีส่ ามารถอนุมตั ไิ ด้ ให้นำ� เสนอเพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารหรือทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณีและมีอำ� นาจอนุมัติท�ำธุรกรรมต่างๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกินร้อยละ 10.00 ของงบประมาณที่ได้
อนุมัติไว้ในแต่ละปี
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด� ำรงต�ำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ� ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมด้านอืน่ ๆ ประกอบกัน จากนัน้
จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่าง
น้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
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2.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มอี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3.) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ� นาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการรายอื่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี าร
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่
เกีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6.) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผู้ถอื หุ้นทีม่ นี ยั ผู้มอี �ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8.) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9.) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการก�ำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระ คราวละ 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อครบก�ำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาด�ำรงต�ำแหน่งได้ ทั้งนี้ การด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว กรรมการอิสระจะสามารถ
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ด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันที่ด�ำรงต�ำแหน่งและบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่จะแต่ง
ตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มี
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 9 ปี
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ หรือในกรณี อืน่ ๆ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งและเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัทฯ มี
กระบวนการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ� เป็นผู้มีคุณธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใส และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1.) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็น
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย
2.) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือก		
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ�ำนวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป
ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้า
มารับต�ำแหน่งอีกได้
4.) นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นต�ำแหน่งเมื่อ
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ		
ตลาดหลักทรัพย์
- ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถอื คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจ�ำนวนผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้นุ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุ้นทีถ่ อื โดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5.) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ามาด� ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการเข้ามาเลือกตั้งเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง
การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติ
ตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีจำ� นวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดและวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
โดยรวม นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งยังมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาและทบทวนระบบการจัดการและบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้อง
กับนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ และให้กรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการอิสระ
และผูบ้ ริหาร จ�ำนวนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควร เพือ่ มีความอิสระในการสรรหากรรมการและก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้กบั บริษทั ฯ และ
ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร และให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
การสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารคณะกรรมการบริหารจะท�ำการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนมีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมกับต�ำแหน่ง เพื่อน�ำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูก่ บั การด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จดั ท�ำนโยบายการ
ก�ำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ เพื่อใช้ในการกับดูแลบริษัทดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับ
ดูแลที่ท�ำสามารถควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ เพื่อดูแลรักษาผล
ประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
- การส่งบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัทจะ
ต้องเป็นบุคคลซึ่งปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ ดังกล่าว
- ตัวแทนของบริษัทฯ จะคอยก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์
ซึง่ ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการของธุรกิจ นอกจากนีต้ วั แทนจะต้องดูแลให้
บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำรายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ หรือการท�ำรายการส�ำคัญอืน่ ใด
ของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการข้างต้นใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- การก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการท�ำรายการส�ำคัญให้ถกู ต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทดังกล่าวให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการ
รายงานการได้มาหรือจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ทเี่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผ้อู นื่ ทราบจนกว่าจะได้
มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระท� ำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
บริษทั ถือเป็นความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการท�ำงานของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัก
เตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในต�ำแหน่งหรือฐานะ
เช่นนัน้ มาใช้เพือ่ การซือ้ หรือขายหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บคุ คลอืน่ ซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย
ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน�ำข้อเท็จจริงเช่น
นั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
งาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้
รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ผู้
บริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
ส�ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอส พี ออดิท จ�ำกัด รวม
ทั้งสิ้น 2.73 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)
-ไม่มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-
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