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11.

กำรกำกับดูแลกิจกำร

11.1

คู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Code of Conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2561 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการ
กาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบั ติห น้าที่ ของกรรมการและผู้ บริหารให้สอดคล้องกับ ข้อพึ งปฏิ บัติ ที่ดี สาหรับกรรมการบริษั ทจด
ทะเบี ย น (Code of Best Practice) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance)
ตามที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสาคัญของการกากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
ปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน
ก.ล.ต.)
1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
1.3. บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง
ลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
เป็นต้น
1.4. บริษั ทเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์ การส่งคาถาม
ล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
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1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1. บริษัทได้ส่งเสริม ให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม
2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการ
เกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้
ควรบันทึกคาถาม คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2. บริษั ทจะเปิ ด เผยให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ ละวาระในการประชุม สามั ญ และ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท
หมวดที่ 2 : กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
แสดงตนอื่น ๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้ น
สามัญประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
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2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง
และข้อมูลที่จาเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้
ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกาหนด
3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ
เป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
3.4 ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ ถือ
หุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือ
ยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
4. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายใน
แผนกหรือบริษัทเท่านั้น สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย
บัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมี
บทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทาให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกาหนดให้กรรมการ
และผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กำรกำกับดูแลเรื่องกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ภำยใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดาเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
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นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง
จัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการ
หมวดที่ 3 : บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความสาคัญกับการกากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุน้ หรือผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
บริษัทจะไม่กระทาการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ ที่มีในการสร้างเสริมผลการดาเนินงาน
ของบริษัท เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมัง่ คงอย่างยัง่ ยืนให้กับกิจการ และสร้าง
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทกุ ฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ
หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ
มั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
- ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัยในการค้ารวมและคุณภาพชีวติ ของพนักงานเป็นสาคัญ
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่คา้ จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
โดยจะปฏิบัติติตามสัญญาที่ทาร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติติตามเงื่อนไขการกู้ยมื ตามข้อตกลงทีม่ ี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและ
ได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาทีเ่ ป็นธรรมและเท่า
เทียมภายใต้นโยบายการกาหนดราคาทีม่ ี
- การปฏิบัติติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพือ่ ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
หมวดที่ 4 : กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษัทให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางทีก่ ฎหมายกาหนด ซึ่งข้อมูล
สาคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
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หลักทรัพย์ของบริษัท ซึง่ เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่
ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผา่ นมา
การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึง
รูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทัง้ นี้
ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
หมวดที่ 5 : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษั ท ประกอบด้ วยผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ มีค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ ห ลากหลายซึ่ ง
สามารถนาประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกาหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้ าที่
สาคั ญ ในการก าหนดนโยบายบริษั ท รวมถึ งกาหนดดู แลติ ดตามและตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ายบริห าร รวมถึ ง
ประเมิ นผลการดาเนิ น งานของกิจการเทียบกับ ผลงานที่ว างไว้ ซึ่งบริษั ทมี คณะกรรมการจานวน 9 ท่ าน ประกอบด้ วย
กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เป็นอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่านและมี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัตติ ิหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทัง้
อัตราค่าตอบแทนที่กาหนด สามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความ
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุ กคนยั งอุ ทิ ศ เวลาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามความรับ ผิ ด ชอบอย่ างเต็ ม ที่ แ ละเพี ย งพอ รวมทั้ งถือ ปฏิ บั ติ ในการเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจาเป็น
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงินผลการดาเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
แล้ว
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โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยูใ่ นหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการขององค์กร”
บริษัทได้มีนโยบายในการกาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละ
ท่านสามารถดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผูถ้ ือหุ้นของบริษัท
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มคี วามรู้ดา้ นการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติ
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/
หรือเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยมี จานวนตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริษั ทจะแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต้ อ งเป็ น กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยมี จานวนตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควร และโดยที่ ค ณะกรรมการบริษั ท จะแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ยึ ด ถือ และปฏิ บัติ โดยถื อเป็ น ภาระและความรับ ผิด ชอบทั่ วกัน เพื่ อ ประโยชน์ สูงสุด แก่ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยของบริษั ท
ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิด
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
แนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
วาระการดารงตาแหน่ง
ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดารงตาแหน่ง
นับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านด้ ว ยตนเองโดยรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ปี ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันของกรรมการ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายใน
และจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
แผนสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่งในกรณี
ฉุ ก เฉิ น หรือ เกษี ย ณของผู้ บ ริ ห าร โดยมี ก ระบวนการที่ โปร่ ง ใส ซึ่ ง จะพิ จ ารณาจากความรู้ แ ละความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริ ษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผู้ บ ริห าร ลั ก ษณะการด าเนิ น งาน สิ น ค้ าหลั ก ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของบริษั ท และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริษั ท รวมทั้ ง
ข้อกาหนดของสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยที่
เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
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การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกัน เอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการ
ดาเนินการของบริษัท
หมวดที่ 6 : จริยธรรมทำงธุรกิจ
บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานทีม่ ีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ดว้ ยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ ถือปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวน
ไว้ไม่เปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อหาทางออกร่วมกัน
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสาหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพือ่ ถือปฏิบัติดงั นี้
1. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหำร
ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานทีม่ ผี ู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัตใิ นจรรยาบรรณทุก ๆ ข้อใน
ฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดเี พื่อเสริมสร้างการเป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้นาแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ
สาหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้
1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่
เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดาเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนในการสร้าง
ศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความ
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1.3
1.4

1.5

1.6

เข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อ
พนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า
ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัตติ ่อลูกค้าตามข้อปฏิบัตใิ นจริยธรรมทางธุรกิจที่กิจการกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคูค่ ้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้
และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
ผู้บริหารปฏิบัตติ ่อคู่แข่งทางการค้า
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็น
ความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องและรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำน
เพื่อเป็นการส่งเสริมการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1. พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทางานให้ดียงิ่ ขึน้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
2.2. พนักงานพึงประพฤติปฏิบัตติ ามกฎระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด
2.3. พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บงั คับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท
2.4. พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีตอ่ กัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
2.5. พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซงึ่ กันและกันหลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งต่อพนักงานและบริษัท
2.6. พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทาให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภายหน้า หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
2.7. พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
2.8. พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
2.9. พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า ซึ่งเรื่องทีจ่ ะได้รับอาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษทั
2.10. พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษทั ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
บทกำหนดโทษ
กรณี ที่ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิ บัติ ตนในลั กษณะที่ก่อให้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ กับบริษั ท ให้
พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น ผู้
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พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุ
โทษตามความต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจ
อยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกาหนดโทษต่อไป
กำรกำหนดโทษ
1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. ตัดค่าจ้าง
4. พักงาน
5. เลิกจ้าง โดยไม่จา่ ยค่าชดเชย
6. ดาเนินคดีตามกฎหมาย
หมวดที่ 7 : นโยบำยที่สำคัญและกำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
1. นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ ดาเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของ
บริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดาเนินงานการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมี
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้
1. ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทางานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยูจ่ ริง และได้มกี ารควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
3. การดาเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4.วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล
กำรตรวจสอบภำยใน
บริษัทได้กาหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของสานักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อ
กากับดูแลการทางานในด้านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท ได้จดั ให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้
2. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกาหนดแนวทางใน
การบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน
ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดงั นี้
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2.1 การกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
เป็นการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาเนินธุรกิจ ซึง่ บริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจาทุกปีและจะ
ดาเนินการจัดทาพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
2.2 การระบุความเสีย่ ง
เป็นการระบุความเสีย่ งที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยเป็นต้น ซึง่ บริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึง่ ถ้า
อยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบความความคุมที่มีอยู่และการ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสีย่ งที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกาหนดมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยูใ่ นระดับปานกลางหรือระดับต่า ให้
กาหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน
2.4 การจัดการความเสี่ยง
เป็นการกาหนดวิธีการจัดทาแผนในการจัดความเสี่ยงที่มีต่อความสาคัญ ตามที่ได้มีการจัดลาดับไว้ในขั้นตอน
ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลีย่ งความ
เสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง
2.5 การติดตามและการสอบทาน
เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสีย่ งตามแผนที่กาหนดไว้
รวมทั้งประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีใ่ นการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่องอื่นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่า
เทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผย
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงิน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการทารายงานทางบัญชีและการเงิน
ซึง่ จะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความเป็นจริง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังนั้นจึงกาหนดให้บคุ ลากรทุก
ระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึง
ข้อกาหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้
4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มี
ข้อจากัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ ป็นที่ยอมรับ และตามข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม
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4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญ
เพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป และเป็นไปตามระเบียบการเงินและ
การบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในขั้นตอนต่าง ๆ
5. นโยบำยด้ำนกำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกาหนดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมีข้อกฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบทานอย่าง
รอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
6. นโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่ วข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทเี่ กี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริษัท จึงกาหนดให้ถือปฏิบัติดงั นี้
6.1. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้
ความสามารถที่ทันสมัย
6.2. พนักงานจะต้องนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระทาเพื่อประโยชน์
ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
6.3. ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของข้อมูลนั้น
ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
6.4. ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถกู กฎหมายและเป็นมาตรฐาน
6.5. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้
6.6. เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเองจากการ
เข้าถึงจากบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
6.7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ต้อง
ติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด
7. กำรติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
บริษัทกาหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติทกี่ าหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการทีด่ ีอย่างเคร่งครัด
ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการดาเนินการตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง
หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามทีก่ าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั
และหากมีการกระทาที่เชือ่ ได้วา่ กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทา ผิดกฎหมาย และ หรือ ผิดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กาหนดไว้ให้แจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
กรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว
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หมวดที่ 8 : นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอืน่ ในรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นการดาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์ที่
เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคล
ใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดาเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
11.2

คณะกรรมกำรชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board
of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and
Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลั งแปรสภาพเป็นบริษั ทมหาชน
จากัด) เมื่อวันที่ 14 มี นาคม 2561 ได้มี ม ติอ นุมั ติ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะอนุก รรมการทั้ง 4 คณะ ได้แ ก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ดังนี้
11.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. ผศ. อรทัย
วานิชดี
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายคงพันธุ์
ปราโมชฯ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร. ณัฐกฤษฎ์
ทิวไผ่งาม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ: - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่านข้างต้น

โดยกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินคือ ผศ. อรทัย
วานิชดี ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และปริญญาตรี บัญชี
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปัจจุบันได้ทางานในตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บริษัทมีนางสาววรัชฏ์ฐนันท์ โพธิ์มาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ ประชุม
คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลั งแปรสภาพ) เมื่ อ วัน ที่ 14 มี นาคม 2561 เพื่ อ ท าหน้ าที่ ช่ วยเหลื อ การ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม
ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
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ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจาปี
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการ
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นสิ่งสาคัญ พร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาคัญ และจาเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญ ชี
ภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจาเป็น
11. ให้มีอานาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คาปรึกษาในกรณี
จาเป็น
12. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิ นพร้อม
ทั้ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารปฏิ บั ติ ง านไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าทีด่ ังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 39/2559 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
(ง) พ้นวาระจากการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็ น
หนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่อง
การลาออกพร้อมสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้ง
คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้องรักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี
จานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียง
วาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
11.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – นำมสกุล
นายโอภาส
เฉิดพันธุ์
นายธราธร
ยวงบัณฑิต
นายธีรวัฒน์
สุวรรณพินิจ
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน
นางสาวอัปษร
วิลาสศักดานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee)
1. ทาหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้และรายงานผล
การด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ใ นการด าเนิ น การประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห ารต้ อ งมี
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้อง
ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของ
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด
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2. พิจ ารณาการกาหนดอานาจและระดับ การอนุ มั ติข องแต่ละบุ คคล ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจั ดให้มี การ
แบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการทาทุจริ ตออกจากกัน รวมถึงการกาหนดขั้นตอนและวิธีการทาธุรกรรมกับผู้ถือ
หุ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู้ บ ริห าร หรื อ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั งกล่ า วอย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ และน าเสนอต่ อคณะกรรมการบริษั ทเพื่ ออนุมั ติ หลั กการ รวมถึงควบคุ ม ให้ มีก ารถื อปฏิ บัติ ต าม
หลักการและข้อกาหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี แ ละขั้น ตอนในการใช้ จ่ ายงบประมาณเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษั ท แล ะ
ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกาหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
6. พิจารณาการทาสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอานาจในคู่มืออานาจดาเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สาคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดทารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจาปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดาเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทาที่ผิดปกติหรือการกระทาผิดกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสาคัญจะต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดาเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่
ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดาเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
11.2.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – นำมสกุล
1. ผศ. อรทัย วานิชดี
2. นายโอภาส เฉิดพันธุ์
3. นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้า 11 - 16

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)

ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยง
แต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกาหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุม
ความเสี่ยง
5. มีอานาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกาหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่
บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริห ารความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการบริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
7. จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบ
บริษัท
9. จัดทาแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
11.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ผศ. อรทัย วานิชดี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายโอภาส เฉิดพันธุ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนด้ำนกำรสรรหำ
1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร โดยการกาหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชานาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดารงตาแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย
สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทาเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่กาหนด
ไว้
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3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณ สมบัติที่
กาหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กาหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมี
ความยินดีที่จะมารับตาแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวน
ความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ ใช้อยู่ในปั จจุบั น เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท อื่น ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกาหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็น
ธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสาเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจา ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน และค่า
เบี้ยประชุม โดยคานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท
และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้ บริห าร
ระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริ หารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการ
บริษัทนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน
โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิ บัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
จากสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
11.3

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่ งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้
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11.3.1 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน
โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจั กร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
2.3 บุ ค คลซึ่ งได้ รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลาดั บ ลงมาเป็ น ผู้ ได้ รับ เลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการเท่ าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปีแรกและปีที่ สองภายหลังจดทะเบี ยนบริษั ท นั้น ให้จับ สลากกัน ส่ วนปี หลั งๆ ต่อ ไปให้ก รรมการคนที่ อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษั ท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง
(2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
ประธานกรรมการมอบหมาย
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11.3.2 องค์ประกอบและกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กาหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีจานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และ
เมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการ
อิสระเดิมปฏิ บัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษั ทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทน
กรรมการอิสระคนเดิม ที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระมี
คุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิ ดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
/1
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษั ทหรือบริษัท ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ทให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม บริษั ทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
11.3.3 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำร
1. คณะกรรมการบริห ารจะต้ อ งเป็ น กรรมการบริษั ท และ/หรือ ผู้ บ ริ ห ารของบริษั ท ซึ่ งได้ รับ การแต่ ง ตั้ งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ดารงตาแหน่งในระดับผู้อานวยการสายงานขึ้นไปเป็น
กรรมการบริหารโดยตาแหน่งโดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
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11.3.4 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยมี จานวนตามที่ ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ นสมควร และโดยที่ คณะกรรมการบริษั ทจะแต่ งตั้ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
11.3.5 องค์ประกอบและกำรสรรหำคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วย
กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยส่วนใหญ่ทั้งนีใ้ ห้แต่งตัง้
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11.3.6 องค์ประกอบและกำรสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้า
มาด ารงตาแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห าร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห ารต้ องมีคุ ณ สมบั ติค รบถ้ วนตามที่ กาหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
11.4

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท ไม่ มีเงินลงทุนในบริษั ทย่อยหรือ บริษัทร่วมแต่อย่างใด ทาให้ไม่มีการกาหนด
นโยบายการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดกลไกในการกากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่ อรักษาผลประโยชน์จ ากเงินลงทุ น ของบริษั ท โดยการส่งบุ คคลเพื่ อ เป็ น ตัวแทนของบริษั ทเข้าเป็ น กรรมการ
ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกาหนดกลไกการกากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน
รวมถึงการทารายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและ
การทารายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและ
ตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
11.5

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม
2561 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกาหนด ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
ข) ต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมู ลภายในบริษัท
และ/หรือเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมู ลภายในของบริษั ท อันอาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของ
บริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
ต่อสาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร
และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้ บ ริห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริษั ท ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการ
และผู้บริหารจะต้องจัดส่งสาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
11.6

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2558 ให้แก่นางอมรศิริ ดิสสร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10534 และสาหรับงวดบัญชีปี 2559 – ปี 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
หน่วย : บำท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
3. ค่าตรวจสอบยอดยกมา
4. ค่าสอบทานกระดาษทาการ
รวม

ปี 2558
25,000
25,000

ปี 2559
900,000
100,000
1,000,000

ปี 2560
600,000
300,000
900,000

ปี 2561
620,000
330,000
100,000
1,050,000

หมายเหตุ: - ปี 2558 ผู้สอบบัญชี คือ นายอมรศิริ ดิสสร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10534 ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีที่ ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2559 – ปี 2560 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 จากบริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จากัด
- ปี 2561 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด

2. ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee)
- ไม่มี หน้า 11 - 23

