นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมตั ินโยบายเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิ จการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่ งใสในการดาเนินงานของบริ ษัททุก
ระดับชัน้ ทังในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้
ถื อ หุ้น ลูก ค้ า นัก ลงทุน และสาธารณะชนทั่ว ไป เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลักการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate
Governance)
การกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท มีวตั ถุป ระสงค์ เพื่อเชื่ อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญในการสร้ างประโยชน์ที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้ างและกลไกการบริ หารจัดการดังกล่าวจะต้ องสะท้ อนถึง
หลักการสาคัญดังต่อไปนี ้
1. Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทาของตนเองสามารถชี ้แจงและอธิบายการตัดสินใจนัน้
ได้
2. Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable Treatment การปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน และยุติธรรม
4. Transparency ความโปร่ งใสในการดาเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใสแก่ผ้ ูที่
เกี่ยวข้ อง
5. Vision to Create Long Term Value การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กรในระยะยาว
6. Ethics การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื ้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิ
ในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัท สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่
พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตังกรรมการและผู
้
้ สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้ า เป็ น
ต้ น และได้ ดแู ลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น
1) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ปฏิบตั ิตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงาน ก.ล.ต.
1.1 บริ ษัทมีการเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 บริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี ้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระ
การประชุม

1.3 บริ ษัทได้ อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิ ทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละ
เว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้ าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการที่ยงุ่ ยากหรื อมีคา่ ใช้ จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้ น
1.4 บริ ษั ทเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ส่งค าถามล่วงหน้ าก่อ นวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ การส่งค าถาม
ล่วงหน้ าให้ ชัดเจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เผยแพร่
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าผ่านทาง Website ของบริ ษัท
1.5 บริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2) การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริ ษัทได้ สง่ เสริ มมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่นยา
2.2 กรรมการทุกคนควรเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ
2.4 คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ ม หรื อจัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
2.5 คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมี โอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้
3) การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี แ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
นหรื อซักถาม นอกจากนี ้ จะบันทึกคาถาม
คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นเห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้ วย
3.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
website ของบริ ษัท
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้น
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นปั จจัยสาคัญต่อความมัน่ ใจในการลงทุนกับบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีการกากับดูแลให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
ก. สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ สามารถใช้ สทิ ธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น
หรื อกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้น
จะต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้ วนพร้ อมทังส
้ าเนาบัตรประชาชนหรื อหนังสือเดินทางหรื อเอกสาร
แสดงตนอื่นๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริ ษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ข. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ ตามขันตอน
้
ดังนี ้
- จัดส่งเรื่ องที่จะเสนอให้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้ อมด้ วยเหตุผล รายละเอียดข้ อเท็จจริ ง และ
ข้ อมูลที่จาเป็ นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริ ษั ท จะตรวจสอบการเป็ น ผู้ถื อ หุ้น ของผู้ขอเสนอเพิ่ ม วาระการประชุม กับ ทะเบี ย นผู้ถือ หุ้น ณ วัน ปิ ด สมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึง่ เกณฑ์การพิจารณาเรื่ องที่มีผ้ เู สนอให้ บรรจุเข้ าเป็ นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้ องเป็ นเรื่ องที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น กิ จ การหรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท อย่ า งมี นัย ส าคัญ หาก
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่ องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ ว ก็จะบรรจุเข้ าเป็ นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมทังระบุ
้ วา่ เป็ นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ค. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี ้
- มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
- มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรื อคุณสมบัติอื่น ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทกาหนด
- ต้ องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุม
่ เทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยถือเป็ นหน้ าที่
และพร้ อมที่จะเข้ าร่วมการประชุมของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
- ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริ ษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็ นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คดั เลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อ ดังกล่าวจะถูกเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ที่ประชุมลงมติครัง้ สุดท้ าย ซึง่ เอกสารที่ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องแนบมาด้ วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่ง ได้ แก่ (1) แบบฟอร์ มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และ (2) ข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรื อหนังสือ
ยืนยันการถือหุ้นจากบริ ษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึง่ เจ้ าของข้ อมูลต้ องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึงบริ ษัทภายในระยะเวลาที่บริ ษัทกาหนด
ง. การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายจากัดการใช้ ข้อมูลภายในให้ อยู่ในวงเฉพาะผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้ อง
ภายในแผนกหรื อบริ ษัทเท่านัน้ สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วจะถูกเก็บไว้ ที่ผ้ อู านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน
และธุรการ ข้ อมูลที่เป็ นความลับอื่นจะใช้ เพื่อการปรึกษาหารื อกับบุคคลในระดับผู้จดั การขึ ้นไปเท่านัน้ บริ ษัทมีบทลงโทษ

กับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง หากมีการใช้ ข้อมูลภายในที่ทาให้ เกิ ดความเสียหาย นอกจากนัน้ บริ ษัทกาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริ หารทุกคนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสานักงาน ก.ล.ต.
จ. การกากับดูแลเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริ ษั ทมี นโยบายไม่ให้ พ นัก งาน ผู้บ ริ หาร และผู้ทราบข้ อ มูลภายในของผลการด าเนิ นงาน ท าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ทราบข้ อมูลจนกระทัง่ ข้ อมูลได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และห้ ามนาข้ อมูล
ภายในที่ไม่ควรเปิ ดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็ นการสร้ างราคาให้ กบั หลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
นอกจากนี ้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกาหนด
ลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทังนี
้ ้กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริ ษัทในวัน
เดียวกับที่รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ กาหนดให้ แจ้ งภายใน 3 วันทาการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อาทิ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถื อหุ้น หรื อผู้ลงทุน
เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ เป็ นต้ น ผู้มีส่วนได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มี บริ ษัทได้ พิจารณา
ให้ มี กระบวนการส่งเสริ ม ให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ตามบทบาทและหน้ าที่ที่ มีในการสร้ างเสริ ม ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี รวมถึงสร้ างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนให้ กบั กิจการ และ
สร้ างผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมให้ แก่ทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร
เสนอแนะ ร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริ ษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
บริ ษัทได้ พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ าง
ความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ ดังนี ้
• ให้ ค วามส าคัญ กั บ พนัก งานทุ ก ระดับ ของบริ ษั ท โดยปฏิ บัติ กับ พนัก งานอย่ า งเท่ า เที ย ม เป็ น ธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒ นา
ศักยภาพและความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมใน
การทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็ นสาคัญ
• การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบต
ั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทังสองฝ่
้
าย
• การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้ อตกลงที่มี
• เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ าทังด้
้ านคุณภาพสินค้ า และการให้ บริ การที่ดีและได้
มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้ า และการให้ ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียม
ภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาที่มี
• การปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า

•

ให้ ความสาคัญ และรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อม รวมถึงให้ การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่
ที่ดีขึ ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษั ท ฯให้ ความสาคัญ กับ การเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแ ลให้ บ ริ ษั ท เปิ ด เผยข้ อมูลสาคัญ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมายกาหนด
ซึง่ ข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทจะดูแลให้ คุณ ภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็ นอิสระซึง่ ได้ รับการรับรองจากสานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี ้ บริ ษัทจะ
เปิ ดเผยข้ อมู ล ต่ อ ไปนี เ้ พื่ อ แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แก่ เปิ ดเผยข้ อมู ล การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข อง
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วม
ประชุมในปี ที่ผา่ นมา เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย ทังนี
้ ้ ข้ อมูลต่างๆ ข้ างต้ น
นอกจากจะเปิ ดเผยสูส่ าธารณะผ่านช่องทางสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทจะเปิ ดเผย
ผ่านทาง website ของบริ ษัทด้ วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดย
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สงู สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ าที่
สาคัญ ในการกาหนดนโยบายบริ ษั ท รวมถึงกากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ ายบริ หาร รวมถึง
ประเมินผลการดาเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริ ษัทมีคณะกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้
คณะ ถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยได้ กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการ
ดังกล่าวไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึง่ จะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิ ดชอบของ
กรรมการแต่ละคน เพื่อให้ อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กบั บริ ษัท
ได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียง
กัน
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริ ษัท และพร้ อมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระและปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต

ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท
ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทัง้ ถื อปฏิบัติในการเข้ าประชุม
คณะกรรมการ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ ที่เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ าย ข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยเผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผ่านช่องทางต่างๆ ทังการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณี ย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึง website
ของบริ ษัทภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ฯ แล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังมีหน้ าที่ความรับผิดชอบตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ
• ส่งเสริ มให้ จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ยดึ ถือปฎิบตั ิ
• ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งครอบคลุม ทั ง้ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เกิ ด การบ ริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน
• มีนโยบายการพัฒนากรรมการ ส่งเสริ มให้ กรรมการ ผู้บริ หารระดับสูงและเลขานุการบริ ษัทเข้ ารับการอบรม
เกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดีจากสถาบันภายนอกอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดปฐมนิเทศกรรมการเข้ าใหม่
เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าในในธุรกิจของบริ ษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
• กาหนดนโยบายและแผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) สาหรับตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง และมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริ หารโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริ ยธรรม
• บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร (Non- Executive Director) ได้ ประชุมกันเอง
ตามความเหมาะสม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารได้ อภิปราย หารื อปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น
ในบริ ษัทร่วมกัน และสรุปประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป
คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษั ท ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการบริ หาร (Executive Committee) และ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
ซึง่ ได้ ระบุไว้ ในโครงสร้ างองค์กร (Organization Chart) ในหัวข้ อที่ 2.3-10 เรื่ องโครงสร้ างการจัดการ
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
กรรมการตรวจสอบ

3. ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: - กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน คือ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1

โดยมี นางสาววรรณา เฮงอรุณประสาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่สายบัญชีและการเงิน เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีความถูกต้ องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
้
ประจาปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้ มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ น
สิ่งสาคัญ พร้ อมทัง้ นาข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับการปรับปรุ งแก้ ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญ และจาเป็ นเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่ อาจมีค วามขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในเรื่ องดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
7. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้
9. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่าด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เห็ น ว่าผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บ ผิด ชอบที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
10. ร่วมให้ ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการผู้บริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาให้ ความเห็น เข้ าร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจาเป็ น
12. ให้ มีอานาจว่าจ้ างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษัทมาให้ ความเห็นหรื อให้ คาปรึ กษาในกรณี
จาเป็ นอย่างยิ่ง
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้ อมทัง้
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้ การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมี ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ 3 ท่านของบริ ษัทมาจากกรรมการอิสระที่คณ
ุ สมบัติตามข้ อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ.28/2551 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายสุชาติ มงคลอารี ย์พงษ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายประมุข ธนะพรพันธุ์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นายบรรพต สายชล
กรรมการบริ หาร
4. นายประสาน จิตรประทักษ์
กรรมการบริ หาร
5. นายเสรี ทองหนูน
กรรมการบริ หาร
6. นายสุทธิชยั สุภคั กุล
กรรมการบริ หาร
7. นายประจินต์ คงสาคร
กรรมการบริ หาร
8. นายเอกชัย คณะธรรม
กรรมการบริ หาร
9. นายธีระศักดิ์ เต็งราพึง
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ทาหน้ าที่ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ในการดาเนินการประชุมของคณะกรรมการบริ หารต้ องมีคณะกรรมการ
เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการบริ หาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริ หารต้ องได้ รับคะแนนเสียง

ข้ างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นบั ได้ อย่างน้ อยกึ่งหนึง่ จากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริ หาร
ทังหมด
้
2. พิจารณาการกาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิของแต่ละบุคคล ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีการแบ่งแยก
หน้ าที่ที่อาจเอื ้อให้ เกิดการทาทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขันตอน
้
และวิธีการทาธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บ ริ หาร หรื อผู้ที่ เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่ อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิหลักการ รวมถึงควบคุมให้ มีการถือปฏิบตั ิตามหลักการและข้ อกาหนดที่
ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว
3. พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี และขัน้ ตอนในการใช้ จ่า ยงบประมาณ เพื่ อ เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท และ
ควบคุมดูแลการใช้ จ่ายตามงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุน และกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริ ษัท ตามอานาจในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
7. รับผิดชอบให้ มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆ ของบริ ษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้
ถือหุ้น รวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่นา่ เชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัท และเสนอจ่ายปั นผลประจาปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
10. กากับดูแลให้ มีขนตอนให้
ั้
ผ้ ูปฏิบตั ิงานต้ องรายงานเหตุการณ์ หรื อการกระทาที่ผิดปกติ หรื อการกระทาผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ จะต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท
12. การนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารในเรื่ องใดๆ ที่อยูภ่ ายใต้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ซึง่ หากเรื่ องที่นาเสนอได้ รับการลงมติ และ/หรื อ อนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร และเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่
มีความสาคัญมีผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อมีผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณชน จะต้ อง
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ถัดไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ ในลักษณะอื่น
ใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ อพิ จารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
บริ ษทั มีการกาหนดตารางอานาจอนุมตั ิรายการเป็ นลาดับขั้นที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้การบริ หารงานมีความ
คล่องตัว แต่ยงั คงยึดหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลกันในฝ่ ายบริ หาร

1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายชื่อคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 4 ท่าน ดังนี ้

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
ดร.กมล ตรรกบุตร
รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายประมุข ธนะพรพันธุ์
ผศ. ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกศุ ล

ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

หมายเหตุ: นายประมุข ธนะพรพันธุ์ ขอลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 มีมติแต่งตังผศ.
้ ดร. ก่อเกียรติ บุญชูกศุ ล
เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยงและทีป่ รึกษาคณะทางานบริหารความเสี่ยง
โดยมี นายตรีชยั เลาหตีรานนท์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้ างการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารโดยให้ สอดคล้ องและเป็ นไป
ตามแนวทางการบริ หารความเสีย่ งของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสีย่ งแต่
ละประเภทให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วม ในการบริ หารและควบคุมความเสีย่ ง
3. ประเมิ น ความเสี่ย งในระดับ องค์ กร และกาหนดวิธีก ารบริ ห ารความเสี่ยงนัน้ ให้ อ ยู่ในระดับ ที่ ยอมรั บ ได้ รวมทัง้
ควบคุมดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริ หารความเสี่ยงและปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความ
เสีย่ ง
5. มีอานาจในการเรี ยกบุคคลที่เกี่ยวข้ องมาชีแ้ จงหรื อแต่งตัง้ และกาหนดบทบาทที่ให้ ผ้ ปู ฏิบัติงานทุกระดับมีหน้ าที่
บริ หารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้ การบริ หารความ
เสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริ ห ารความเสี่ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ ง
8. ระบุความเสี่ยงด้ านต่างๆ พร้ อมทัง้ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังแนวโน้
้
มซึ่งมีผลกระทบ
บริ ษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรื อลดความเสีย่ ง
10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริ หารความเสีย่ ง
11. จัดวางระบบบริ หารความเสีย่ งแบบบูรณการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. รศ.ดร.ปริ ทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. นายสุชาติ มงคลอารี ย์พงษ์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมี นายประมุข ธนะพรพันธุ์ รองประธานเจ้ าหน้ าที่ผ้ บู ริ หาร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

1.

2.

3.

4.
5.

6.

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้ถือหุ้ นของบริ ษัท
หรื อไม่ก็ได้
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2.2. ผู้ถื อ หุ้นแต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสีย งที่ มี อ ยู่ทัง้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3) และกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคน
ที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยจะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดหรื อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการท่านนันจะ
้
เหลือน้ อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน และมติของคณะกรรมการในการแต่งตังบุ
้ คคลเข้ าเป็ นกรรมการแทนต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้ าที่ตามข้ อบังคับใน
กิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่เป็ นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการตรวจสอบต้ องมีทกั ษะความชานาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย และกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 คนต้ องมีความรู้ความเข้ าใจด้ านการบัญชีและการเงินหรื อมีประสบการณ์ด้านบัญชี
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกและแต่งตังกรรมการตรวจสอบคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ
- ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคา
ขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
- ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
- ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
- ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ

-

-

-

บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ ใดๆ ซึ่งรวมถึ งการให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ป รึ กษากฎหมายหรื อที่ป รึ ก ษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ น กรรมการที่มี ส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ : กรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ
อิสระ และมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
- ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
- ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
- มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- มีหน้ าที่ในลักษณะเดี ยวกับ ที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณ สมบัติ และ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึง่ ได้ รับการแต่ งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่งในระดับผู้อานวยการสายงานขึ ้นไปเป็ นกรรมการบริ หารโดย
ตาแหน่ง โดยมีจานวนกรรมการบริ หารตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และ 2 ใน 3 คน
จะต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และอีก 1 คนให้ แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ทอาจเชิ ญ

บุคคลภายนอกที่มีความเหมาะสมมาเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง หรื อเป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
2. คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตังกรรมการบริ
้
หารความเสีย่ งคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะแต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยอาจมาจากหัวหน้ าสาย
งานสนับ สนุน ธุรกิ จ หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งมี ค วามเห็ น ว่า เหมาะสม และมี ห น้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ านการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัท
องค์ ประกอบและการสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารให้ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริ หารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็ นคณะ
กรรมการบริ หารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือก เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่ถกู เสนอชื่อ
เข้ ามาดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดกลไกในการกากับดูแลบริ ษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริ ษัท
โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารและผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย รวมถึงกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารงานที่ชดั เจน รวมถึงกาหนดกลไกการกากับ
ดูแลผ่านการเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อยดังกล่าว โดยใช้ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายการซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้ อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ ยังมีการติดตามเพื่ อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อยเป็ นไปเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายที่เข้ มงวดในการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน โดยเฉพาะข้ อมูลเกี่ยวกับ แผนงานของบริ ษัท รวมถึง
ข้ อมูลด้ านบัญชีและการเงิน ซึ่งบุคลากรของบริ ษัทไม่สามารถนาข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ ยกเว้ น
ได้ รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารระดับสูงเท่านัน้
ข้ อมูลด้ านบัญชีและการเงินถูกจัดเก็บในระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยผู้ที่สามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ จะต้ อง
เป็ นผู้มีอานาจและมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับด้ านบัญชีหรื อการเงินเท่านัน้ บริ ษัทมีการกาหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคลและไม่
อนุญ าตให้ เปิ ดเผยต่อผู้ใด อีกทัง้ ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้ าที่กาหนดมาตรการ ในการ
ควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความมัน่ คง ปลอดภัยจากการเข้ าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรม
ทังนี
้ ้สรุปข้ อมูลด้ านบัญชีจะอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน และธุรการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้ มีมติที่เกี่ยวข้ อง
กับระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น ดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิดงั นี ้
ก) ต้ องรักษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภายในของบริ ษัท

ข) ต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็
ตาม
ค) ต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัท
และ/หรื อเข้ าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทอันอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริ ษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ใ น
บริ ษัทของตนเอง ตลอดจนคูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
3. ทางบริ ษัทได้ ประกาศข้ อบังคับดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างทราบโดยทัว่ กัน
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของ
บริ ษั ท ต้ องหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์ ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณะชน โดยข้ อกาหนดดังกล่าวให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
ลูกจ้ างของบริ ษัทด้ วย หากผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดร้ ายแรง
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานงบการเงินสาหรับงวดบัญชีปี 2558–
2560 ให้ แก่บริ ษัทผู้สอบบัญชี ดังนี ้
ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
1.1 บริ ษัท
1.2 บริ ษัท-งบ BOI
1.3 บริ ษัทย่อย
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2.1 บริ ษัท
2.2 บริ ษทั ย่อย

ปี 2559

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2560

500,000
60,000
380,000

650,000
80,000
440,000

730,000
80,000
470,000

รวม

525,000
400,500
1,865,500

720,000
510,000
2,400,000

780,000
540,000
2,600,000

รวมเฉพาะบริ ษัท
รวมเฉพาะบริ ษัทย่อย

1,085,000
780,500

1,450,000
950,000

1,590,000
1,010,500

ค่ าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี -

