9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น ทั้งในสวนของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพือ่ ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน และ
สาธารณชนทั่วไป เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance)
การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีวตั ถุประสงค เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ
ผูบริหาร พนักงานและผูถือหุน โดยมีวัตถุประสงคที่สาํ คัญในการสรางประโยชนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมสี วนได
เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการดังกลาวจะตองสะทอนถึงหลักการสําคัญดังตอไปนี้
1. Accountability ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเองสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได
2. Responsibility ความรับผิดชอบตอการปฎิบตั ิหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฎิบัติตอผูมสี วนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปรงใสในการดําเนินงานทีส่ ามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูที่เกีย่ วของ
5. Vision to Create Long Term Value การมีวสิ ัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน โดยวางหลักการในการปฏิบัตติ อผูถือหุนอยางเปนธรรม
และเปนไปตามกฎหมายโดยตลอด เชน สิทธิในการซื้อขายและโอนหุน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูล
ของบริษัท สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให
ผูอื่นเขาประชุมแทน สิทธิในการแตงตั้งกรรมการและผูส อบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู
ถือหุน และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา เปนตน และไดดูแลใหผถู ือหุนไดรับสิทธิดังกลาวโดย
เครงครัด และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน

1) การจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทไดจดั ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยปฏิบัตติ าม
แนวทางการจัดการประชุมผูถือหุน ของสํานักงาน ก.ล.ต.
1.1 บริษัทมีการเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม ใหเขารวมประชุมผูถือหุน
1.2 บริษัทไดดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละ
วาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุนหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม
1.3 บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวน
การกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไมควรมี
วิธีการที่ยุงยากหรือมีคา ใชจายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผูถือหุน สะดวกตอการเดินทาง เปนตน
1.4 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถามลวงหนา
ใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทไดเผยแพร
หลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาผานทาง Website ของบริษัท
1.5 บริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ูถือหุน สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดและ
เสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
2) การดําเนินการในวันประชุมผูถอื หุน
บริษทั ไดจดั ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยปฏิบัตติ าม
แนวทางการจัดการประชุมผูถือหุน ของสํานักงาน ก.ล.ต.
2.1 บริษัทไดสงเสริมมีการนําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุน ทั้งการลงทะเบียนผูถือหุน การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา
2.2 กรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวของได
2.3 ในการประชุมผูถือหุนใหมีการลงมติเปนแตละรายการ
2.4 คณะกรรมการบริษัทสงเสริม หรือจัดใหมีบคุ คลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมขี อโตแยงใน
ภายหลัง
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอ
ที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได
3) การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถอื หุน
2.1 รายงานการประชุมผูถือหุนจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบ
กอนดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคําถาม คําตอบ
และผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุนเห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อ
กรรมการผูเ ขารวมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุมดวย
2.2 บริษัทจะเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตละวาระในการประชุมผูถือหุนผานทาง website
ของบริษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารจะดูแลใหการใชเงินของผูถอื หุนเปนไปอยางเหมาะสม
เปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ และ
ปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
ก. สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถใชสิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหเปนผูร ับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยผูถือหุน
จะตองสงหนังสือมอบฉันทะทีร่ ะบุรายละเอียดครบถวนพรอมทั้งสําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แสดงตนอื่นๆ ตามที่กําหนดกลับมายังบริษัทกอนวันประชุมผูถือหุน
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอไดตามขั้นตอน ดังนี้
-

จัดสงเรื่องที่จะเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมพรอมดวยเหตุผล รายละเอียดขอเท็จจริง และขอมูล
ที่จําเปนลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน

-

บริษัทจะตรวจสอบการเปนผูถือหุนของผูขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผู
ถือหุนซึ่งเกณฑการพิจารณาเรื่องที่มีผูเสนอใหบรรจุเขาเปนวาระการประชุมเพิ่มเติมคือตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแลว ก็จะบรรจุเขาเปนวาระในการประชุมผูถือหุน พรอมทั้งระบุวาเปนวาระที่
เสนอโดยผูถือหุน

ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท

ผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑทกี่ ําหนด ดังนี้

โดยบริษทั ขอสงวนสิทธิพ์ ิจารณาเฉพาะ

- มีคุณสมบัติถูกตองและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
ตลาดหลักทรัพย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

กฎหมายหลักทรัพยและ

- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณในการทํางาน หรือคุณสมบัตอิ ื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษทั กําหนด
- ตองอุทิศเวลาอยางเพียงพอ และทุมเทความสามารถอยางเต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยถือเปน
หนาที่และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทอยางสม่าํ เสมอ
- ไมดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษทั
คณะกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาลงมติ แต
หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไมคัดเลือกที่จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ผูทไี่ ดรับเสนอชื่อดังกลาวจะถูกเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหที่ประชุมลงมติครั้งสุดทาย ซึ่งเอกสารที่
ผูถือหุนตองแนบมาดวยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง ไดแก (1) แบบฟอรมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และ (2) ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการโดยแนบใบหุนหรือ
หนังสือยืนยันการถือหุนจากบริษัทหลักทรัพย/ตัวแทน ซึ่งเจาของขอมูลตองลงนามยินยอมและรับรอง และสงไปรษณีย
ลงทะเบียนถึงบริษทั ภายในระยะเวลาทีบ่ ริษัทกําหนด
ง. การปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจํากัดการใชขอมูลภายในใหอยูในวงเฉพาะผูบริหารตั้งแตระดับกลางถึงระดับสูงที่เกีย่ วของภายในแผนก
หรือบริษัทเทานั้นสําหรับงบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวจะถูกเก็บไวที่ผูอํานวยการฝายบัญชี การเงินและธุรการ
ขอมูลที่เปนความลับอื่นจะใชเพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผูจัดการขึ้นไปเทานั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ หากมีการใชขอมูลภายในที่ทําใหเกิดความเสียหายนอกจากนั้น บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุก
คนรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงาน ก.ล.ต.

จ. การกํากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยภายใน
บริษัทมีนโยบายไมใหพนักงาน ผูบ ริหาร และผูทราบขอมูลภายในของผลการดําเนินงาน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัท ตั้งแตวันที่ทราบขอมูลจนกระทั่งขอมูลไดเปดเผยสูส าธารณชนเรียบรอยแลว และหามนําขอมูลภายในที่ไมควร
เปดเผยไปเผยแพรเพื่อเปนการสรางราคาใหกับหลักทรัพย โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่งบ
การเงินจะออกเผยแพรตอสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารของบริษัทตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และรับทราบบท
กําหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยโดยคูส มรสและบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิตภิ าวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบ ริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาว
แกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผูม ีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่
บริษัทตั้งอยู เปนตน ผูม ีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของบริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่
เปนการละเมิดสิทธิของผูมสี วนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการมี
สวนรวมของผูมสี วนไดเสียตามบทบาทและหนาที่ที่มีในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ และสรางผลประโยชนที่เปนธรรมใหแกทุกฝาย นอกจากนี้
บริษัทยังจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร เสนอแนะ รองเรียนหรือใหขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทผานทาง
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมสี วนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง
ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
• ใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบตั ิกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถ
อยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
และคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนสําคัญ
• การซื้อสินคาและบริการจากคูคา จะเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา โดยจะปฏิบัตติ ามสัญญาที่ทํารวมกันอยางเครงครัด
เพื่อสรางความสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับทั้งสองฝาย
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลงที่มี

• เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งดานคุณภาพสินคา และการใหบริการที่ดีและได
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสําคัญกับการกําหนดราคาที่เปนธรรมและเทาเทียม ภายใตนโยบายการ
กําหนดราคาทีม่ ี
• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
• ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใกลเคียงเกีย่ วกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้ง
ขอมูลดานการเงินและขอมูลทีไ่ มใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยเปดเผยผานชองทางตางๆ ที่
เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ เปนไปตามชองทางที่กฎหมายกําหนด ซึ่งขอมูลสําคัญที่บริษัทจะเปดเผย
ไดแก รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทจะดูแลใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผานการ
ตรวจสอบจากผูส อบบัญชีที่เปนอิสระซึ่งไดรับการรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อ
แสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจไดแก เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา เปดเผยนโยบายการจาย
คาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ขอมูลตางๆ ขางตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสํานักงาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทาง website ของบริษัทดวย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายซึ่งสามารถนํา
ประสบการณที่มีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาที่สําคัญในการกําหนด
นโยบายบริษัท รวมถึงกํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของ
กิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 4
ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปน
ผูบริหารอยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดย
ไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งจะ
พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน
เพื่อใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบตั ิหนาที่กับบริษทั ได รวมทั้งอัตรา
คาตอบแทนที่กําหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยาง
เปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูต ลอดเวลา รวมถึงปฏิบัตหิ นาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดย
คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัตหิ นาที่
ตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเขาประชุมคณะกรรมการ ยกเวนกรณีที่มเี หตุผลจําเปน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลทีเ่ พียงพอตอผูถือหุน ผูล งทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ขอมูลที่เปดเผย
จะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษทั ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพรขอมูลและ
ขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูล งทุน และผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตางๆ ทั้งการจัดสงเอกสาร
ทางไปรษณีย สื่อของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง website ของบริษัทภายหลังจากการนําหุนสามัญเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ความรับผิดชอบตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ
• สงเสริมใหจัดทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดยดึ ถือปฎิบัติ

•กําหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งครอบคลุมทั้งองคกร เพื่อใหเกิดการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
• ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน
• มีนโยบายการพัฒนากรรมการ สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและเลขานุการบริษทั เขารับการอบรม
เกี่ยวกับการกํากับกิจการที่ดีจากสถาบันภายนอกอยางตอเนื่อง และมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเขาใหมเพื่อให
มีความรูความเขาในในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
• กําหนดนโยบายและแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงผูบ ริหารระดับสูง และมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกผูบริหารโดยพิจารณจากความรู ความสามารถ ประสบการณและจริยธรรม
• บริษัทจะจัดใหมีการประชุมของกรรมการที่ไมไดเปนผูบ ริหาร (Non - Executive Director) ไดประชุมกันเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารไดอภิปราย หารือปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใน
บริษัทรวมกัน และสรุปประเด็นเสนอแนะที่ควรนําไปพัฒนาการดําเนินงานของบริษัทตอไป

9.2 คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งไดระบุไวในโครงสรางองคกร (Organization
Chart)
9.2.1

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน คือ รศ.ดร.เอกชัย
นิตยาเกษตรวัฒน
โดยมีรายละเอียด (ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป แบบ56-1 ประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1)โดยมี
นางสาววรรณา เฮงอรุณประสาร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส อบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวา
จําเปนและเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและ
จําเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และหนวยงานตรวจสอบระบบงาน
ภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตัง้ บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูส อบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูส อบบัญชีโดยไมมฝี าย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลของบริษทั ในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองและ
ครบถวน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัตหิ นาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูล งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
10. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการผูบริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรือจําเปน

12. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือใหคําปรึกษาใน
กรณีจําเปนอยางยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอม
ทั้งปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเปนเหตุใหการปฏิบตั ิงานไมบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ทานของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามขอ 16 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
9.2.2

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายสุชาติ มงคลอารียพงษ

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายเสรี ทองหนูน

กรรมการบริ หาร

3. นายสุทธิชยั สุภคั กุล

กรรมการบริ หาร

4. นายประจินต์ คงสาคร

กรรมการบริ หาร

5. นายธีระศักดิ์ เต็งรํ าพึง

กรรมการบริ หาร

6. นายประสาน จิตรประทักษ์

กรรมการบริ หาร

7. นายอัศวิน รจิตธํารง

กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : นายประสาน จิตรประทักษ ขอลาออกตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายอัศวิน รจิตธํารง รับตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการใหญโครงการพิเศษ มีผลวันที่ 25 ธันวาคม 2561

นายวสวัตติ์ โอฬารอธิสิทธิ์ รับตําแหนงรักษาการผูชวยกรรมการผูจ ดั การใหญสายบัญชีและการเงิน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2562
โดยมี นางสาวเอกสุดา วิริยะรัมภานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษัทกําหนดไวและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตองมี
คณะกรรมการเขารวมประชุมไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหาร
ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกลาวที่นับไดอยางนอยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียง
ของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางเหมาะสม และจัดใหมีการ
แบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อใหเกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับ
ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูทเี่ กี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการถายเท
ผลประโยชน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบตั ิตาม
หลักการและขอกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว
3. พิจารณางบประมาณประจําป และขั้นตอนในการใชจายงบประมาณ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ
ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเหมาะสม เพื่อประโยชนของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในคูมืออํานาจดําเนินการ
6. พิจารณาการทําสัญญาตางๆ ที่มผี ลผูกพันบริษัท ตามอํานาจในคูมืออํานาจดําเนินการ
7. รับผิดชอบใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ ของบริษัท อยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท ผูถือหุน รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินที่นาเชื่อถือ เปนไปตามมาตรฐานที่ดีและโปรงใส
8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจายปนผลประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
10. กํากับดูแลใหมีขั้นตอนใหผูปฏิบตั ิงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทําทีผ่ ิดปกติ หรือการกระทําผิดกฎหมาย
ตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที และในกรณีที่เหตุการณดังกลาวมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ จะตอง
รายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวขางตน หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร ซึ่งหากเรื่องที่นําเสนอไดรับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่มีความสําคัญมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีผลกระทบโดยตรง
ตอสาธารณชน จะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึงอํานาจ
และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัตริ ายการใดที่ตน หรือผูรบั มอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกําหนด
สรุปตารางอํานาจอนุมตั ิทั่วไป
ตําแหนง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

ผูชวยกรรมการ

เจาหนาที่บริหาร

ผูจัดการใหญ

-

-

-

-

รายละเอียด
1. การจัดทํา
งบประมาณการลงทุน

อนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท

ประจําป
2. การอนุมัติเพิ่มเติม

วงเงินเกินกวารอยละ

วงเงินรวมไมเกินกวา

วงเงินรวมไมเกินกวา

งบประมาณรายจาย

10 ของ

รอยละ 10 ของ

0.50 ลานบาท

การลงทุนประจําปที่

งบประมาณรวม

งบประมาณ

ตอรายการ หรือ

อยูนอกเหนือ

ไมเกินรอยละ 5 ของ

งบประมาณ

งบประมาณตอรายการ

3. การซื้อทรัพยสินที่

มากกวา

ไมเกิน

ไมเกิน

ไมใชอสังหาริมทรัพย

40,000,000 บาท

40,000,000 บาท

20,000,000 บาท

4. การขายทรัพยสนิ ที่

มากกวา

ไมเกิน

ไมเกิน

ไมใชอสังหาริมทรัพย/1

40,000,000 บาท

40,000,000 บาท

20,000,000 บาท

หรือการเชา/เชาซื้อ
ทรัพยสิน/1

5. การซื้อ

มากกวา

อสังหาริมทรัพย/1

20,000,000 บาท

6. การขาย

มากกวา

อสังหาริมทรัพ/
ย 1

20,000,000 บาท

7. การอนุมัติการกอ

อนุมัติโดย

หนี้หรือการกูยืมเงินที่

คณะกรรมการบริษทั

ไมเกิน

ไมเกิน

20,000,000 บาท

10,000,000 บาท

ไมเกิน

ไมเกิน

20,000,000 บาท

-

-

10,000,000 บาท

-

-

-

ผูกพันกับบริษัท/1
หมายเหตุ : * -

กรณีบริษัทจะเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อํานาจอนุมัติจะตองพิจารณาเกณฑการทํา “รายการที่

เกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และประกาศตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ควบคูดวย
/1 - กรณีบริษัทจะเขาทํารายการซื้อหรือขายสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย อํานาจอนุมัติจะตองพิจารณาเกณฑ
การทํา “รายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย” ตามมาตรา 89/29 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ และประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ
ที่ ทจ.20/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ควบคูดวย
9.2.3

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

1. ดร.กมล ตรรกบุตร

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

2. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์

รองประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

พันธุบรรยงก์

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

4. ผศ. ดร. ก่ อเกียรติ บุญชูกุศล

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

โดยมี นายตรีชัย เลาหตีรานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง เพื่อใหสามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสีย่ ง
แตละประเภทใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยใหหนวยงานตางๆ มีสว นรวม ในการบริหารและควบคุมความเสีย่ งฃ

3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองคกร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กําหนดไว
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเพียงพอ ที่จะควบคุม
ความเสีย่ ง
5. มีอํานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงหรือแตงตั้งและกําหนดบทบาทที่ใหผูปฏิบตั ิงานทุกระดับมีหนาที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และใหรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหการบริหารความ
เสี่ยงบรรลุวตั ถุประสงค
6. รายงานผลของการบริหารความเสีย่ งตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส
7. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงดานตางๆ พรอมทั้ง วิเคราะห และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโนมซึ่งมีผลกระทบ
บริษัท
9. จัดทําแผนงานเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 4 ทานดังนี้

1. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง

พันธุบรรยงก์

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นาย สุชาติ มงคลอารี ย์พงษ์

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

3. ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการ / กรรมการอิสระ

4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวเอกสุดา วิริยะรัมภานนท เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และนางสาวมยุรา กานดา
รักษาการผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการ เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ขึ้นมาทําหนาที่คัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัตติ ามที่กําหนดเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดยอย หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ทั้งนี้ บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พรบ. บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และตองไมเปนบุคคลที่มลี ักษณะตองหามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ทั้งนี้ กรรมการและผูบ ริหารตองไมมีประวัติ
กระทําผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปยอนหลังกอนวันยื่นคําขออนุญาตฯ รวมทั้งไมมีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคล
ลมละลาย ไมเปนบุคคลทีฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับ
ตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางตัดสิน โดย
บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑวาดวยองคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการชุดตางๆ และผูบริหารระดับสูง ดังนี้
9.3.1

องคประกอบและการสรรหากรรมการบริษทั
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการบริษทั ไมนอยกวา 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัท
หรือไมกไ็ ด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไ ดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการที่จะตอง

ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถอื หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการทานนั้นจะเหลือ
นอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน และมติของคณะกรรมการในการแตงตั้งบุคคลเขาเปนกรรมการแทนตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาทีต่ ามขอบังคับใน
กิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9.3.2

องคประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยทีป่ ระชุมผูถือหุน
2. กรรมการตรวจสอบตองมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/
หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 3 คน
4. กรรมการตรวจสอบตองมีทักษะความชํานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คนตองมีความรูความเขาใจดานการบัญชีและการเงินหรือมีประสบการณดานบัญชี
5. ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเปนประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
-

ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย

-

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ ีสว นรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถอื หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

-

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูส มรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

-

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

-

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูม ีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน

-

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถ ือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

-

ไมประกอบกิจการที่มสี ภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย

-

ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท

-

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตองมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
-

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท

-

ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

-

มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได

-

มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัตแิ ละขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3

องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรบั การแตงตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากผูบริหารที่ดํารงตําแหนงในระดับผูอํานวยการสายงานขึ้นไปเปน
กรรมการบริหารโดยตําแหนง โดยมีจํานวนกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร

9.3.4

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้สัดสวน 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการจะตองเปนกรรมการอิสระ และสวนที่เหลือใหแตงตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมมาเปนกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง หรือเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึง่ เปนประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจมาจากหัวหนา
สายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นวาเหมาะสม และมีหนาที่ความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับงานดานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9.3.5

องคประกอบและการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหารใหมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มชี ื่อเปนคณะกรรมการบริหาร
อยูในขณะที่ทําการคัดเลือก เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเขามาดํารงตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทกําหนดกลไกในการกํากับดูแลบริษัทยอยเพื่อรักษาผลประโยชนจากเงินลงทุนของบริษัท โดยการสงบุคคล
เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทเขาเปนกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย รวมถึงกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน รวมถึงกําหนดกลไกการกํากับดูแลผานการเปดเผยขอมูล
รายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยดังกลาว โดยใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล
และการทํารายการซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบอยางรัดกุมผานระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหการประกอบธุรกิจของบริษัทยอยเปนไปเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายที่เขมงวดในการเปดเผยขอมูลภายใน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับแผนงานของบริษัท รวมถึงขอมูลดานบัญชีและ
การเงิน ซึ่งบุคลากรของบริษัทไมสามารถนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ยกเวนไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรจากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงเทานั้น
ขอมูลดานบัญชีและการเงินถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูทสี่ ามารถเรียกดูขอมูลไดจะตองเปนผูมีอํานาจและมี
หนาที่เกี่ยวของกับดานบัญชีหรือการเงินเทานั้น บริษัทมีการกําหนดรหัสผานโดยเฉพาะบุคคลและไมอนุญาตใหเปดเผยตอผูใด อีก
ทั้งผูมีหนาที่รับผิดชอบตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่กําหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัยจากการเขาถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรม ทั้งนี้สรุปขอมูลดานบัญชีจะอยูในความ
รับผิดชอบของผูอํานวยการฝายบัญชี การเงิน และธุรการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ไดมีมติที่เกี่ยวของกับระเบียบ
ขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทตองปฏิบัติดังนี้
ก) ตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
ข) ตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแก
บุคคลอื่นใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรบั ผลตอบแทนหรือไมกต็ าม

ค) ตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํา
นิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม
2. กรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัท ตองรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง
ตลอดจนคูส มรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
3. ทางบริษัทไดประกาศขอบังคับดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัท ตองหลีกเลี่ยง
หรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน โดยขอกําหนด
ดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนติ ิภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และลูกจางของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝน
ระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดรายแรง

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
9.6.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนการตรวจสอบ และ/หรือสอบทานงบการเงินสําหรับงวดบัญชีป 2559– 2561 ใหแก
บริษัทผูสอบบัญชี ดังนี้
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1.1 บริ ษัท

650,000

730,000

790,000

1.2 บริ ษัท-งบ BOI

80,000

80,000

80,000

1.3 บริ ษัทย่อย

440,000

470,000

450,000

2.1 บริ ษัท

720,000

780,000

900,000

2.2 บริ ษัทย่อย

510,000

540,000

480,000

2,400,000

2,600,000

2,700,000

1. คาสอบบัญชีประจําป

2. คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

รวม

รวมเฉพาะบริ ษัท
รวมเฉพาะบริ ษัทย่อย

9.6.2 คาบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไมมี –

1,450,000

1,590,000

1,770,000

950,000

1,010,000

930,000

