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11. การกากับดูแลกิจการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น
ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า
นักลงทุน และสาธารณะชนทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้างประโยชน์ทเี่ หมาะสมให้แก่ผถู้ ือหุ้น โดย
คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฎิบัติหน้าทีด่ ้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
3. Equitable Treatment การปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับองค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถ้ ือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแล
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นของสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่
ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้ นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม
1.3 บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่
ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
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1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้
ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่ง
คาถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2)

การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่ว มประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อ ยต่างๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน การทารายการได้มาหรือ จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้ น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลัง
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3)

การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคาถาม คาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
website ของบริษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุน้ ว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้อง
ส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ
ตามทีก่ าหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติม
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บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่
จาเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิม่ เติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุวา่ เป็นวาระที่เสนอ
โดยผู้ถือหุ้น
ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทกี่ าหนด ดังนี้
- มีคุณสมบัตถ
ิ ูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอน
ื่ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกาหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่
และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
- ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พจิ ารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลง
มติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครัง้ สุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้น
ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชือ่ บุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือ
หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
ง. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยูใ่ นวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงินและ
ธุรการ ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทาให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกาหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคน
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
จ. การกากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดาเนินงาน ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ตัง้ แต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควร
เปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะ
ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกาหนด
ลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ทั้งนีก้ รรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวัน
เดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตัง้ อยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิทมี่ ีตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องบริษัท
จะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มใี นการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของ
บริษัท เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์
ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผมู้ ีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียนหรือ
ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ
มั่งคัง่ ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
 ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัตกิ ับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสาคัญ
 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่คา้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ ด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาทีเ่ ป็นธรรมและเท่าเทียม
ภายใต้นโยบายการกาหนดราคาที่มี
 การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
 ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด ซึ่งข้อมูลสาคัญ
ที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษัท ซึง่ เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล
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ต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
ได้แก่
เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และ
รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่
สาธารณะผ่านช่องทางสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทาง website ของ
บริษัทด้วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึง่
สามารถนาประสบการณ์ทมี่ ีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สาคัญ
ในการกาหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการ
ดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากฝ่าย
บริหารจานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ถือเป็นการถ่วงดุล
ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจานวน 3 ท่าน โดยได้กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการทีม่ ีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัตหิ น้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท
และพร้อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุก
คนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าทีต่ ามความรับผิดชอบอย่างเต็มทีแ่ ละเพียงพอ
รวมทัง้ ถือปฏิบัติในการเข้าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีทมี่ ีเหตุผลจาเป็น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึง่ รวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ
ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง website ของบริษัทภายหลังจาก
การนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ
• ส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือปฎิบัติ
• กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทัง้ องค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน
• มีนโยบายการพัฒนากรรมการ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการกากับกิจการทีด่ ีจากสถาบันภายนอกอย่างต่อเนื่อง
และมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าในในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
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• กาหนดนโยบายและแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง และมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหารโดยพิจารณจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริยธรรม
• บริษัทจะจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non- Executive Director) ได้ประชุมกันเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หารือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
บริษัทร่วมกัน และสรุปประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการดาเนินงานของบริษัทต่อไป
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่ง
ได้ระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ในหัวข้อที่ 2.3-10 เรื่องโครงสร้างการจัดการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีมติอนุมตั ิ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมี นายรัชวุฒิ ดารงสุขสันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดย
การประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อม
ทั้งนาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญและจาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
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6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรือ่ งดังกล่าวให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนีเ้ พื่อให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกีย่ วโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัตงิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
12. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณีจาเป็น
อย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินพร้อมทัง้
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัตงิ านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 โดยมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
11.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีจานวน 8 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประมุข ธนะพรพันธุ์
รองประธานกรรมการบริหาร
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
นายบรรพต สายชล
นายประสาน จิตรประทักษ์
นายเสรี ทองหนูน
นายสุทธิชัย สุภัคกุล
นายประจินต์ คงสาคร
นายเอกชัย คณะธรรม

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
จากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มกี ารแบ่งแยก
หน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทาทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขั้นตอน และวิธีการทาธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิหลักการ รวมถึงควบคุมให้มกี ารถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกาหนดที่ได้รับอนุมตั ิ
แล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจาปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแล
การใช้จา่ ยตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มผี ลผูกพันบริษัท ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือ
หุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทาที่ผิดปกติ หรือการกระทาผิดกฎหมาย ต่อ
คณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง
หากเรื่องที่นาเสนอได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และเรือ่ งดังกล่าวเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญมีผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณชน จะต้องรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
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กับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
สรุปตารางอานาจอนุมัตทิ ั่วไป
ตาแหน่ง คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อานวยการ
ฝ่าย

รายละเอียด
1. การจั ด ท างบประมาณการ
อนุมัติโดย
ลงทุนประจาปี
คณะกรรมการบริษัท
2. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณ
วงเงินเกินกว่า
วงเงินรวมไม่เกินกว่า วงเงินรวมไม่เกินกว่า 0.50 ล้านบาท
รายจ่ า ยการลงทุ น ประจ าปี ที่
ร้อยละ 10 ของ
ร้อยละ 10 ของ ต่อรายการ หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของ
อยู่นอกเหนืองบประมาณ
งบประมาณรวม
งบประมาณ
งบประมาณต่อรายการ
3. ก า ร ซื้ อ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
มากกว่า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
อสังหาริมทรัพย์ หรือ การเช่า / 40,000,000 บาท
40,000,000 บาท
20,000,000 บาท
1,00,000 บาท
/1
เช่าซื้อทรัพย์สิน
4. ก า ร ข า ย ท รั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
มากกว่า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
อสังหาริมทรัพย์/1
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
3,000,000 บาท
500,000 บาท
/1
5. การซื้ออสังหาริมทรัพย์
มากกว่า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
10,000,000 บาท
/1
6. การขายอสังหาริมทรัพย์
มากกว่า
ไม่เกิน
ไม่เกิน
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท
5,000,000 บาท
7. การอนุ มั ติก ารก่ อ หนี้ ห รื อ การ
อนุมัติโดย
กู้ยืมเงินที่ผูกพันกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : * - กรณีบริษัทจะเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อานาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทา ”รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ตาม
มาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคู่ด้วย
/1 - กรณีบริษัทจะเข้าทารายการซื้อหรือขายสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย อานาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทา ”รายการ
ได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย

11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีจานวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. ดร.กมล ตรรกบุตร
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประมุข ธนะพรพันธุ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายรัชวุฒิ ดารงสุขสันต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
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2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละ
ประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
5. มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกีย่ วข้องมาชีแ้ จงหรือแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร
ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทัง้ แนวโน้มซึ่งมีผลกระทบบริษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11.3 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
ปัจจุบันบริษัทยังไม่มจี ัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ขึ้นมาทาหน้าทีค่ ัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่กาหนดเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษระ
ต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยช้อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการ
และผูบ้ ริหารต้องไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคาขออนุญาตฯ รวมทัง้ ไม่มีประวัติ
ถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลทีฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ หรือ
ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือ
การถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยองค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดต่างๆ
และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
11.3.1 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะเป็นผูถ้ ือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็
ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
หน้าที่ 11 - 10

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

3.

4.
5.

6.
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2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น
ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ง
ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
และมติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

11.3.2 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
4. กรรมการตรวจสอบต้องมีทกั ษะความชานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและการเงินหรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชี
5. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
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สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นทีม่ ีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม โดย
มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัตกิ รรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี้
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.3.3 องค์ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในระดับผู้อานวยการสายงานขึ้นไปเป็นกรรมการบริหารโดยตาแหน่ง
โดยมีจานวนกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหาร
11.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้สัดส่วน 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และส่วนที่เหลือให้แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจมาจากหัวหน้าสายงาน
สนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าเหมาะสม และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
11.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือก เพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลทีถ่ ูกเสนอชื่อเข้ามา
ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยเพือ่ รักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดย
การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อย รวมถึงกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชดั เจน รวมถึงกาหนดกลไกการกากับดูแลผ่านการ
เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการทารายการซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังมีการ
ติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อยเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายทีเ่ ข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลภายใน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานของบริษทั รวมถึงข้อมูล
ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่สามารถนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ยกเว้นได้รับการ
อนุมัติเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
ข้อมูลด้านบัญชีและการเงินถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้จะต้องเป็นผู้มี
อานาจและมีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับด้านบัญชีหรือการเงินเท่านั้น บริษัทมีการกาหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคลและไม่อนุญาตให้
เปิดเผยต่อผู้ใด อีกทัง้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่กาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกัน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามมั่นคง ปลอดภัยจากการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม ทั้งนี้สรุปข้อมูลด้านบัญชี
จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และธุรการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มมี ติที่เกีย่ วข้องกับ
ระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้
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1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัตดิ ังนี้
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท
และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
ของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทัว่ กัน
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยูใ่ นหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท
ต้องหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะชน
โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย
หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
11.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2556–
2558 ให้แก่บริษัทผูส้ อบบัญชี ดังนี้
ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
1.1 บริษัท
1.2 บริษัท-งบ BOI
1.3 บริษัทย่อย
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2.1 บริษัท
2.2 บริษัทย่อย

ปี 2557

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2558

400,000
40,000
300,000

450,000
40,000
330,000

500,000
60,000
380,000

รวม

360,000
240,000
1,340,000

510,000
330,000
1,660,000

525,000
400,500
1,865,500

รวมเฉพาะบริษัท
รวมเฉพาะบริษัทย่อย

800,000
540,000

1,000,000
660,000

1,085,000
780,500

11.6.2 ค่าบริการอืน่ ๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -
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