บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ
ทังในด้
้ านวิศวกรรม การบริ หารจัดการ และประสบการณ์ ด้านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท และมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถื อหุ้น ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีส่วนร่ วมในการ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จริ ยธรรม เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ กลยุทธ์ ระยะยาว และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท
โดยมอบหมายให้ ฝ่ายบริ หารเป็ นผู้นาเสนอ และคณะกรรมการบริ ษัทแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
เพื่อให้ เกิดความเห็นชอบร่ วมกัน รวมถึงกากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้ มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การรายงานทาง
การเงิน และการติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จากัดเพศ เชื อ้ ชาติ
ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัติเฉพาะด้ านอื่นๆ โดยประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผู้บริ หารและไม่ได้ เป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
และต้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื อ
อุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยสานักเลขานุการได้ กาหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการล่วงหน้ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และได้ แจ้ งให้ กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าว
นอกจากนี ้ก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ สานักเลขานุการจะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่คณะกรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการได้ กาหนดให้ การประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2)
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
จึงครบเป็ นองค์ประชุมที่คณะกรรมการสามารถลงมติได้ และกรรมการทุกคนต้ องมีสดั ส่วน
ของการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อยร้ อยละ 75 ของการประชุมทังปี
้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการบันทึกการประชุมอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ูบริ หารมีการประชุมกันเองได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารหรื อฝ่ ายบริ หารเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรื อแสดงข้ อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริ ษัท และการบริ หารจัดการในเรื่ องที่สนใจอย่างอิสระ โดยให้ รายงานผลการประชุมให้ ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารไปดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นอภิปรายดังกล่าว
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 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใสและขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ ซึ่ง
หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการมีการพิจารณาจากความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน ค่าตอบแทนอยู่ในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมและอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจเพื่อรักษากรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้ าที่
 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริ ษัท งบ
การเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้ รายงานทางการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่
ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการ
คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการเป็ นประจาทุกปี โดยจัดให้ มีการ
ประเมินเป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1) ทังคณะ
้
2) คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และ 3) รายบุคคล เพื่อให้ คณะกรรมการได้
พิ จ ารณาทบทวนผลงาน ปั ญ หาและอุป สรรค ในการด าเนิ น งานระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ น ามาแก้ ไขและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ได้ ใช้ แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนามาปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
การประเมินทัง้ คณะ มีหัวข้ อดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
การประเมินคณะกรรมการชุดย่ อยรายคณะ และรายบุคคล มีหัวข้ อดังนี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 การรวมหรือแยกตําแหน่ ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ป ระธานกรรมการเป็ นบุค คลคนละคนกับ กรรมการผู้จัด การและประธาน
กรรมการบริ หารเพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประธานกรรมการคนปั จจุบนั เป็ น
กรรมการอิสระ
 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
1. การพัฒนาความรู้
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารเข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยหลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่ วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) ซึ่งได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation Program (DAP) หรื อ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หรื อ จากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้ งหลักสูตรการฝึ กอบรมต่างๆ
เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
2. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ด าเนิ น การจัด เตรี ย มข้ อ มูลบริ ษั ท ภาพรวมธุ ร กิ จ โครงสร้ างการถื อ หุ้ น โครงสร้ างองค์ ก ร คู่มื อ กรรมการและ
กาหนดการประชุม เพื่อให้ กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน การบริ หารความเสี่ยง
และเพื่อชีแ้ จ้ งตอบข้ อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบตั ิการด้ านต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
 นโยบายการไปดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริ ษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ หลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละข้ อแนะน าของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการจากัดจานวนการไปดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้ จานวนไม่เกิน 5 แห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ก าหนดให้ ก รรมการผู้จัดการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูงสามารถรั บต าแหน่ง
กรรมการที่บริ ษัทอื่นได้ ตามความจาเป็ น และไม่ทาให้ มีผลกระทบต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัท โดยต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้มีอานาจอนุมตั ิก่อน
 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ ง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทฯ จะมีความต่อเนื่องในการบริ หารงาน อีกทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ น
และความสาคัญของการสืบทอดตาแหน่งงานของผู้บริ หารระดับสูง และตาแหน่งที่พิจารณาว่าเป็ น Critical Position โดย
พิจารณาจากเกณฑ์อายุที่ใกล้ ครบเกณฑ์เกษียณ (60 ปี ) ความยากของการหาทดแทนในตลาดแรงงาน หรื อมีแนวโน้ มเป็ น
3
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ที่ต้องการของตลาดจึงกาหนดให้ มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน สาหรับตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ รองกรรมการ
ผู้จัด การ ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัด การ และผู้ อ านวยการฝ่ าย เพื่ อ สรรหาบุค คลที่ เ หมาะสมส าหรั บ ต าแหน่ง ทัง้ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ ความเป็ นผู้นา ความซื่อสัตย์ และคุณสมบัติตามที่กาหนดในการดารงตาแหน่งงาน
หลัก (Key Jobs) รวมถึงให้ มีการทบทวนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เป็ นไปตามสถานการณ์ปัจจุบนั
ในตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูง บริ ษัทได้ จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งรองรับผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับผู้อานวยการฝ่ ายขึ ้น
ไป โดยได้ ระบุตวั บุคคลที่จะทาหน้ าที่แทน ในกรณีที่ยงั ไม่มีตวั บุคคลที่สามารถรับได้ ทนั ที ได้ จดั ให้ มีระบบพัฒนาบุคลากร
ในลาดับรองลงมาเพื่อเตรี ยมความพร้ อม รวมทัง้ สรรหาจากภายนอก ทังนี
้ ้ เพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ให้ นกั ลงทุน องค์กร
ตลอดจนพนักงานว่าในการดาเนินงานของบริ ษัทจะได้ รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
 การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษั ท
เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปั ญหาที่อาจจะก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
1. กรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะต้ องจัดทา
และจัดส่งรายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ กบั บริ ษัท โดยที่กรรมการและผู้บริ หารแต่ ละท่านจะต้ องจัดทารายงาน
การมีสว่ นได้ เสียนับตังแต่
้ วนั ที่เข้ าดารงตาแหน่ง
2. คณะกรรมการกาหนดให้ มีการทบทวนรายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวเป็ นประจาทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
หรื อภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
3. กรรมการหรื อผู้บริ หารมีหน้ าที่จดั ทาและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง
4. คณะกรรมการมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
คณะกรรมการชุดย่ อย
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 คน มีหน้ าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัทสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริ หารความเสี่ยง สอบทานการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สอบทาน
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส กากับดูแล
พิจารณาแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากาลังของสานักงานตรวจสอบภายใน ทังนี
้ ้ ในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ เป็ นไปตามวาระที่กาหนด มีการประสานงานและติดตามการดาเนินงานตามข้ อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้ อย 1 คน ต้ องมีประสบการณ์ในด้ านบัญชีหรื อการเงิน
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ โยกย้ าย และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและหัวหน้ าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
5) พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน
6) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
ซึง่ รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทอาจแต่งตังให้
้ กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึง
คราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ กรรมการ
ตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยบุคคลที่เข้ าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการ 3 คน มีหน้ าที่รับผิดชอบกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรื อ แนวนโยบายของบริ ษัทมีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิจการของบริ ษัท ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดเสนอแผนการลงทุน และหรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแล้ วแต่กรณีมีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการ
ให้ แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่ใช้ บงั คับอนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ านต่างๆ
ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิ
การซื ้อ การจัดจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่จาเป็ น
ต่อการดาเนิ นงานของบริ ษัท โดยมี รายละเอี ยดตามผังอานาจอนุมัติที่ค ณะกรรมการบริ ษัท กาหนดภายในวงเงิ น ที่
คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คล
หรื อ สถาบัน การเงิ น อื่ น ใด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผัง อ านาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด และมีอานาจในการอนุมตั ิการซื อ้ ทรัพย์สิน หรื อการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัทตามสัญญา และ/หรื อข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนด
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิ จการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริ ษัท
กาหนด
2) กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรื อแนวนโยบายของบริ ษัท
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัทภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบ
อานาจไว้
5) มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการให้ แก่พนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ประเพณี และกฎหมายที่
ใช้ บงั คับ
6) มีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การเช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการ
ช าระค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที่ จ าเป็ นต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผัง อ านาจอนุมัติ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้
7) มีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบคุ คลหรื อสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8) มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อทรัพย์สิน หรื อการชาระราคาใดๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ข้ อตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ คณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรื อการมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศ และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ ง
กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ
หรื อที่ประชุมผู้ถือ หุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ อพิจารณาอนุมัติ รายการดังกล่าว ตามที่ ข้อบังคับ ของบริ ษัทหรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกาหนด
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่ องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ทาหน้ าที่ค้ มุ ครอง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่ง ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้
ด้ วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือน
ประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตรรวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม ของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษั ท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทย่อยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วยเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงานที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
อื่นซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ วกรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อย
ลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (Collective
Decision) ได้
 วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการกาหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยหมุนเวียนกันออกตามวาระ
คราวละ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
เมื่อครบกาหนดตามวาระ กรรมการอาจได้ รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อเนื่องได้ และสามารถกลับมาดารงตาแหน่งได้ ทังนี
้ ้ การ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวกรรมการอิสระจะสามารถดารงตาแหน่งได้ ไม่เกิน 3 วาระ หรื อ 9 ปี โดยนับจากวันที่ดารงตาแหน่ง
และบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ เนื่องด้ วยบริ ษัทมีโครงสร้ างองค์กรขนาดเล็ก
ในอนาคตอาจจะมีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและก
้
าหนดค่าตอบแทน โดยดูจากโครงสร้ างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงรายได้ ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท จะต้ องมี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท และไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
การสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ หรื อในกรณีอื่นๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังและเสนอต่
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริ ษัทมีกระบวนการคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิจากความเชี่ยวชาญ วิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นา เป็ นผู้มี
คุณธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่ งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต้ องสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทาตาราง Board Skill Matrix
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาจากความรู้ ความชานาญที่จาเป็ นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการ จากการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการโดยผู้ถือหุ้น การสรรหาโดยที่ปรึ กษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรร
หาจากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) หรื อการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
เหมาะสม
ในการสรรหาและแต่งตังกรรมการของบริ
้
ษัท คณะกรรมการกาหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วย
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กับบริ ษัท
เพศ และต้ องมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่
บริ ษัทดาเนินกิจการอยู่ ทังนี
้ ้ องค์ประกอบและการสรรหา แต่ งตัง้ ถอดถอน หรื อพ้ นจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทนัน้
ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยมีกรรมการที่เป็ นกรรมการตรวจสอบไม่น้ อยกว่า 3 คน ทัง้ นี ้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
2. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือ หุ้นแต่ละรายจะใช้ คะแนนเสีย งที่ มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดีย วหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จับ
สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการซึ่งพ้ น
จากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริ ษัท
5. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่
ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท และมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ /หรื อ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน
ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
 องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้เสนอการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
้
ษัท และ/หรื อผู้บริ หาร
ระดับ สูง โดยมี จ านวนไม่น้ อ ยกว่า 3 คน และให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ง ตัง้ กรรมการบริ ห ารคนหนึ่ง เป็ นประธาน
กรรมการบริ หาร
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้ จัดทา
นโยบายบรรษัทภิบาลและคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการได้ เผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับเข้ าใจและถือปฏิบตั ิตาม โดยบริ ษัทเชื่อว่าการกากับกิจการที่ดีจะทาให้ บริ ษัท
สามารถบรรลุพนั ธกิจของบริ ษัทได้ และหลักการกากับกิจการที่ดีเป็ นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้ มี
ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสร้ างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริ ยธรรม
นอกจากนี ้ การปฏิบตั ิตามหลักการกากับกิจการที่ดี ยังเป็ นการลดความเสี่ยงและสร้ างความสามารถในการแข่งขันระยะ
ยาวให้ กบั องค์กร โดยมุง่ เน้ นการสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในการเสนอชื่อและการใช้ สิทธิออกเสียงแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยดาเนินการโดยฝ่ ายจัดการ
ตังแต่
้ ปี 2553 เป็ นต้ นไป บริ ษัทกาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้ การเสนอชื่อและใช้ สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้ องได้ รั บอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษัทด้ วย โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของบริ ษัทย่อย และบริ ษัทได้ กาหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับการแต่งตังนั
้ นต้
้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนที่จะ
ไปลงมติ หรื อใช้ สิทธิ ออกเสียงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท หากเป็ นการ
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ดาเนินการโดยบริ ษัทเอง ทังนี
้ ้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัท
นอกจากนี ้ ในกรณีเป็ นบริ ษัทย่อย บริ ษัทกาหนดระเบียบให้ บคุ คลที่ได้ รับแต่งตังจากบริ
้
ษัทนันต้
้ องดูแลให้ บริ ษัท
ย่อยมีข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยง การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษัทให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและการทารายงานข้ างต้ นในลักษณะเดียวกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงต้ องกากับดูแลให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ ทนั กาหนด
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น การเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่มีสาระสาคัญ และมีผลกระทบต่อบริ ษัท ต้ องเป็ นข้ อมูลด้ านการดาเนินงานให้
ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การ แต่ถ้าข้ อมูลใดที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนต้ องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท นโยบายและวิธี การติด ตามดูแลในการนาข้ อ มูลภายในไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตนนัน้ บริ ษั ท
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หารมีการใช้
ข้ อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตัว โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่
เป็ นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท หากพนักงานของบริ ษัทกระทาความผิดดังกล่าว นอกจากนี ้ทางบริ ษัทได้
จัดทาเป็ นข้ อปฏิบตั ิว่าคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท ห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
ข้ อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน และต้ องไม่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมด
้
นโยบายการควบคุมภายใน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับการปฏิบตั ิงาน มี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้ าน ทังการสร้
้
างสภาพแวดล้ อม การควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการ
ควบคุม ข้ อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม รวมถึงการดาเนินกิ จการให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้ องและจัดให้ มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้
ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริ ษัทอยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ประเมินระบบควบคุมภายในโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบประสานงาน
กับผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกอิสระ โดยบริ ษัทว่าจ้ างหน่วยงานภายนอกเข้ ามานาเสนอการประเมินผล
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเบื ้องต้ น เพื่อให้ ความเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ ง ระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ ้น และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก 3 เดือน
กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการได้ กาหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท ดังนี ้
- การติดตามและประเมินผลโดยบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
- การประเมินตนเองโดยผู้บริ หารและพนักงาน
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการสือ่ สารให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานในระดับผู้บริ หารขึ ้นไปกากับติดตามผู้ใต้ บงั คับบัญชา และต้ อง
แจ้ งหัวหน้ างานตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็ นไปตามแนวนโยบายที่กาหนด รวมทัง้ น า
นโยบายดังกล่าวมากาหนดเป็ นส่วนหนึง่ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานประจาปี
ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริ ษัท ได้ แก่ ความเป็ นอิ สระ
ในการปฏิบตั ิงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
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