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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพทัง้ ในด้านวิศวกรรม
การบริหารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย แผน
ธุรกิจ กลยุทธ์ระยะยาว และงบประมาณประจาปี ของบริษทั โดยมอบหมายให้ฝา่ ยบริหารเป็ นผูน้ าเสนอ และคณะกรรมการบริษทั แสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกับฝา่ ยบริหาร เพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกัน รวมถึงกากับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้มกี ระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การรายงานทางการเงิน และการติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 8 ท่าน ซึ่งเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับบริษทั และมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผู้บริหารจานวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารและไม่ได้เป็ นกรรมการอิ สระจานวน 1
ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารและมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้
คณะ อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้มคี วามหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ให้ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี ี
ความรูค้ วามสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ ยึดมั ่นในคุณธรรม และ
ความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัตเิ ฉพาะด้านอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษทั มหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีการจัดประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยกาหนดการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ บริษทั จะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้กาหนดให้การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด จึงครบเป็ นองค์ประชุมทีค่ ณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้องมีสดั ส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทัง้ ปี ทัง้ นี้ บริษทั มีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้กรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหารมีการประชุมกันเองได้ต ามความเหมาะสม โดยไม่มกี รรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้มโี อกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั และการบริหาร
จัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้รายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ได้ รบั ทราบ เพื่อให้ฝ่าย
บริหารไปดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ ซึ่งหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนอยู่
ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมใน
การปฏิบตั หิ น้าที่
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการให้มกี ารจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษทั งบการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฎในรายงานประจาปี ทัง้ นี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐาน
การบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การประเมินการปฏิ บตั ิ งานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้มกี ารประเมินเป็ น 3 รูปแบบ
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คือ 1) รายบุคคล 2) ทัง้ คณะ และ 3) คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปญั หาและอุปสรรค ใน
การด าเนิ นงานระหว่างปี ท่ีผ่า นมา เพื่อ ให้นามาแก้ไขและเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างาน โดยการประ เมินผลการปฏิบ ัติงานของ
คณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้แนวทางแบบประเมินทีเ่ สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามา
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจ้ ดั การและประธานกรรมการบริหารเพื่อสร้างดุลย
ภาพระหว่างการบริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ ประธานกรรมการคนปจั จุบนั เป็ นกรรมการอิสระ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 การพัฒนาความรู้
บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยหลักสูตร
ที่กรรมการบริษทั ควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร
Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรือ
จากหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผู้
ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ เพื่อนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาบริษทั อย่างต่อเนื่อง
 การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษ ัท กาหนดให้ม ีการปฐมนิ เ ทศกรรมการที่ไ ด้รบั การแต่ง ตัง้ ใหม่ โดยมอบหมายให้เ ลขานุ การบริษ ัทเป็ น
ผูด้ าเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษทั ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มอื กรรมการและกาหนดกา รประชุม
เพื่อให้กรรมการใหม่รบั ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการกากับดูแลกิจการของ
บริษทั ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง และเพื่อชี้แจ้งตอบข้อสักถาม รวมถึงการ
เยีย่ มชมหน่วยปฏิบตั กิ ารด้านต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
นโยบายการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่นของกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละข้อแนะนาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะก รรมการบริษทั จึงได้
กาหนดนโยบายการจากัดจานวนการไปดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นที่เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้จานวน
ไม่เกิน 5 แห่ง ทัง้ นี้ ปจั จุบนั กรรมการบริษทั ทัง้ 8 ท่าน ดารงตาแหน่งในบริษทั อื่นทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้กรรมการผู้จดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถรับตาแหน่ งกรรมการที่บริษทั อื่นได้
ตามความจาเป็ น และไม่ทาให้มผี ลกระทบต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบริษทั โดยต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือ ผู้
มีอานาจอนุมตั กิ ่อน
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ ง
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั จะมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของ
การสืบทอดตาแหน่ งงานของผูบ้ ริหารระดับสูง และตาแหน่ งที่พจิ ารณาว่าเป็ น Critical Position โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุท่ใี กล้ครบ
เกณฑ์เกษียณ (60 ปี ) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรือมีแนวโน้มเป็ นที่ต้องการของตลาดจึงกาหนดให้มกี ารจัดทา
แผนสืบทอดตาแหน่งงาน สาหรับตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการฝา่ ย เพื่อ
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ งทัง้ ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ ความเป็ นผูน้ า ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติ

-2-

Asia Green Energy Public Company Limited

ตามทีก่ าหนดในการดารงตาแหน่ งงานหลัก (Key Jobs) รวมถึงให้มกี ารทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เป็ นไปตามสถานการณ์ปจั จุบนั
ในตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ได้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ งรองรับผู้ บริหารตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝา่ ยขึน้ ไป โดยได้ระบุตวั
บุคคลที่จะทาหน้ าที่แทน ในกรณีท่ยี งั ไม่มตี วั บุคคลที่สามารถรับได้ทนั ที ได้จดั ให้มรี ะบบพัฒนาบุคลากรในลาดับรองลงมาเพื่อเตรียม
ความพร้อม รวมทัง้ สรรหาจากภายนอก ทัง้ นี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั ่นให้นักลงทุน องค์ก ร ตลอดจนพนักงานว่าในการดาเนินงานของ
บริษทั จะได้รบั การสานต่ออย่างทันท่วงที
การรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้กาหนดแนวปฏิบตั เิ รื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั เพื่อความโปร่งใส
และป้องกันปญั หาทีอ่ าจจะก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
 กรรมการหรือผูบ
้ ริหาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จะต้องจัดทาและจัดส่งรายงานการมี
ส่วนได้เสียให้กบั บริษทั โดยทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารแต่ละท่านจะต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียนับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้า ดารงตาแหน่ง
 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารทบทวนรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวเป็ นประจาทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี หรือภายใน 7 วัน
หลังจากทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
 กรรมการหรือผูบ
้ ริหารมีหน้าทีจ่ ดั ทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
 คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูจ้ ดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้เสีย

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิ สระ
บริษ ัท ได้ก าหนดนิ ยามกรรมการอิส ระเทีย บเท่ า กับ ข้อ กาหนดขัน้ ต่ าของสานัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่องคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ กล่าวคือ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทาหน้าที่คมุ้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
กัน โดยมีคณ
ุ สมบัตใิ นการดารงตาแหน่ ง ดังนี้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจ
เป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัยหรือผูม้ ี อานาจควบคุมของผูท้ ่มี ี
ความสัมพันธ์ท างธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อ ย ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มี
นัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษทั บริษทั ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ย่อย ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้
ที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้ อง
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มี
นัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อย
ละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มนี ัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่ม ีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จานวน 5 คน ซึ่งเป็ นบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง เช่น ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ไม่ม ีความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจ
และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระ
บริษทั ไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้วยบริษทั มีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ในอนาคตอาจจะมี
การแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้างองค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมถึงรายได้ของบริษทั ทัง้ นี้ บุคคล
ที่จะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ และผู้บริหารของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด เมื่อครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดารงตาแหน่ งได้ ทัง้ นี้ การดารงตาแหน่ งดังกล่าวกรรมการอิสระจะสามารถดารง
ตาแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี โดยนับจากวันทีด่ ารงตาแหน่ งและบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ในปี 2558 ไม่มี
กรรมการอิสระของบริษทั ดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาบุคคลผู้ท รงคุณวุฒเิ พื่อ ดารงตาแหน่ งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้ และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ซึ่ง บริษทั มี
กระบวนการคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒจิ ากความเชีย่ วชาญ วิสยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า เป็ นผูม้ คี ุณธรรม มีประวัตกิ ารทางานที่โปร่งใส และสามารถ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ซึ่งบริษทั ได้จดั ทาตาราง Board Skill Matrix เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้
ความชานาญที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒทิ ่จี ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการ
จากการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการโดยผูถ้ อื หุน้ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm)
การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม
ซึ่งในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษทั เพศ และต้องมีกรรมการที่
ไม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษทั ดาเนินกิจการอยู่ ทัง้ นี้ องค์ประกอบ
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และการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือ พ้นจากตาแหน่ งกรรมการของบริษทั นัน้ ได้กาหนดไว้ในข้อ บังคั บของบริษทั ซึ่งสามารถสรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการ จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมี
กรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั ง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่
อยูใ่ นประเทศไทย
2) ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
- ผูถ้ อื หุน้ รายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
- ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ ก็ได้ กรณีเลือกบุคคล
หลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้ รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการใน
ขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
4) กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
5) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื
หุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถอื โดยผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการยังเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ บุค คลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ เข้ามาดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั ทัง้ นี้ ในปี 2558 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ทีเ่ สนอชื่อกรรมการเข้าดารงตาแหน่ง
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะต้องเป็ นกรรมการบริษทั ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษ ั ท และมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้เสนอการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้ จากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารจานวนหนึ่งตามที่
เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร
การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อย
บริษทั ให้ความสาคัญกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ คี วบคูก่ บั การดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จดั ทานโยบายบรรษัทภิบาล
และคู่มอื จริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการกากับดูแลกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย โดย
คณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจ
และถือปฏิบตั ติ าม โดยบริษทั เชื่อว่าการกากับกิจการทีด่ จี ะทาให้บริษทั สามารถบรรลุพนั ธกิจของบริษทั ได้ และหลักการกากับกิจการที่ดี
เป็ นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มคี วามรับผิดชอบตามหน้ าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดี ยังเป็ นการลดความเสี่ยงและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กบั องค์กร โดยมุง่ เน้นการสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยดาเนินการโดยฝา่ ยจัดการ ตัง้ แต่ปี 2553 เป็ น
ต้นไป บริษทั กาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อและใช้สทิ ธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรม การบริษทั ด้วย โดย
บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย มีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของบริษทั ย่อย และบริษทั ได้กาหนดให้
บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ นัน้ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สทิ ธิออกเสียงในเรื่อง สาคัญในระดับ
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เดียวกับที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็ นการดาเนินการโดยบริษทั เอง ทัง้ นี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนใน
บริษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั
นอกจากนี้ ในกรณีเป็ นบริษทั ย่อย บริษทั กาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตั ง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีข้อบังคับ
ในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งทรัพย์สนิ หรือการทารายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
และใช้หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษทั รวมถึงต้องกากับ
ดูแลให้มกี ารจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยให้บริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจั ดทางบการเงินรวมได้ทนั
กาหนดด้วย
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจน มติของที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
การเปิ ด เผยข้อ มูล ต่ างๆ ที่ม ีส าระส าคัญ และมีผลกระทบต่อ บริษ ัท ต้อ งเป็ นข้อ มูล ด้า นการด าเนิ น งานให้ผ่า นความเห็น ชอบจาก
กรรมการผูจ้ ดั การ แต่ถา้ ข้อมูลใดทีม่ ผี ลกระทบต่อผูล้ งทุนต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั นโยบายและวิธกี าร
ติดตามดูแลในการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนนัน้ บริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูด้ ูแลและพิจารณาตัดสิน
ความผิด ในกรณีท่มี กี รรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารมีการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดั การเ ป็ น
ผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เป็ นไปตามมติท่ีประชุ ม ของคณะกรรมการบริษทั หากพนักงานของบริษทั กระท า
ความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ ทางบริษทั ได้จดั ท าเป็ นข้อ ปฏิบตั ิว่าคณะกรรมการบริษทั และผู้บริหารของบริษทั ห้ามท าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และต้องไม่ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั ่วโมง นับแต่การเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว
นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อ ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับการปฏิบตั ิงาน มีระบบการควบคุม
ภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้ การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร
และการติดตาม รวมถึง การดาเนินกิจการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มกี ลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และสินทรัพย์ของบริษทั อยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้ าที่ประเมินระบบควบคุมภายในโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับผูต้ รวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกอิสระ โดยบริษทั ว่าจ้างหน่ วยงานภายนอกเข้ามานาเสนอการประเมินผลความเพียงพอของระบบการ
ควบคุม ภายในเบื้อ งต้น เพื่อ ให้ค วามเห็น ข้อ เสนอแนะ เพื่อ ปรับ ปรุง ระบบการควบคุม ภายในของบริษ ัท ให้ม ีป ระสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 3 เดือน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้ปฏิบตั หิ น้ าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั มาตัง้ แต่ปี
2552 จนถึงปจั จุบนั ซึ่งบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้มอบหมายให้นายคานึง สาริสระ ตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษทั
กระบวนการติ ดตามและประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามการกํากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการได้ก าหนดกระบวนการติด ตามและประเมินผลการปฏิบ ัติต ามการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี รวมถึง จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ดังนี้
 การติดตามและประเมินผลโดยบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั
 การประเมินตนเองโดยผูบ
้ ริหารและพนักงาน
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารสื่อสารให้ผบู้ ริหารและพนักงานในระดับผู้บริหารขึน้ ไปกากับติดตามผู้ใต้บงั คับบัญชา และต้องแจ้ งหัวหน้ างาน
ตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กาหนด รวมทัง้ นานโยบายดังกล่าวมากาหนดเป็ นส่วน
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงานประจาปี
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ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษทั ได้แก่ ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และผูส้ อบบัญชีมคี ุณสมบัตถิ ูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ ผู้สอบบัญชีของบริษทั มีคุณสมบัติถูกต้อ งตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
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