บริษทั เซนต์เมด จํากัด (มหาชน)

11.

การกํากับดูแลกิ จการ

11.1 นโยบายกํากับดูแลกิ จการ
บริษัท เซนต์เ มด จํา กัด (มหาชน) ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการกํ า กับ ดูแ ลกิจ การที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยเชื่อว่า การกํากับดูแลกิจการทีด่ แี สดงถึงการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั ่นและความมั ่นใจต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ่วนได้เสีย และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย อันจะนําไปสู่การเพิม่
มูลค่าและการเติบโตของบริษทั ในระยะยาวอย่างยั ่งยืน บริษัท ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้มรี ะบบการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริษทั พัฒนาระดับการกํากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้สอดคล้องกับแนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ซี ่ึง
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มากําหนดเป็ นหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั และกําหนดให้มกี าร
ติด ตามเพื่อ ปรับ ปรุ ง หลัก การดัง กล่ า วให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง อาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวปฏิบตั ิซ่ึง
ครอบคลุมหลักการ 8 หมวด ดังต่อไปนี้
หลักปฏิบตั ิ 1 :

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้ แ ก่ กิ จ การอย่ า งยั ง่ ยื น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board)

หลักปฏิบตั ิ 2 :

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั ่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบตั ิ 3 :

เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบตั ิ 4 :

สรรหาและพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สู ง และการบริห ารบุ ค ลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)

หลักปฏิบตั ิ 5 :

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)

หลักปฏิบตั ิ 6 :

ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบตั ิ 7 :

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)

หลักปฏิบตั ิ 8 :

ส นั บ ส นุ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ( Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
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หลักปฏิ บตั ิ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่ สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดบทบาทหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการไว้ อ ย่ า งชัด เจนในกฎบัต ร
คณะกรรมการบริษทั ทีจ่ ะมีการสอบทานอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการมีหน้าทีส่ ําคัญในการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทส่ี ําคัญในการประกอบธุรกิจอย่างเป็ นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ตลอดจนจัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล ซึง่ คณะกรรมการมีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืน
และจะติด ตาม ประเมิน ผล และดู แ ลการรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริษัท เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
คณะกรรมการได้จดั ทํานโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั ่งยืน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้ติดประกาศนโยบายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานไว้ทบ่ี ริษทั เพื่อให้รบั ทราบและนํ าไปปฏิบตั ิ รวมถึงสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถ
นํ าไปปฏิบตั ิได้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้ าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่างๆ ให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์
ทัง้ นี้ การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั จะคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัวเพื่อ
รองรับความเปลี่ยนแปลงจากปั จจัยต่างๆ เพื่อผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาวด้วยการประกอบธุรกิจที่
เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กําหนดหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ไว้อย่างชัดเจน และจะทําการกํากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ําหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดําเนินงาน
ของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
และนโยบายต่างๆ ของบริษทั

หลักปฏิ บตั ิ 2

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)
คณะกรรมการให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการกําหนดหรือดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของ
กิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อความยั ่งยืนโดยเป็ นวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้าง
คุณค่าให้ทงั ้ กิจการ ลูกค้า และสังคมโดยรวม รวมไปถึง ให้ความสําคัญกับการบริหารงานแบบมืออาชีพ
ด้วยทีมงานที่มคี ุณภาพและมีผู้บริหารที่มปี ระสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านการประกอบธุรกิจ
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นําเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทําให้ระบบการทํางานภายในของบริษทั มีความโปร่งใส
และมีการนําแนวคิดใหม่ๆ ทีจ่ ะนํามาใช้ในการพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ของบริษทั อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการมีการกําหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อมติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการ รวมไปถึง สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร และตระหนักถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจนําไปสู่
การประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากับดูแลให้มกี ารถ่ายทอด
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร โดยได้พจิ ารณาแผนธุรกิจและกล
ยุทธ์องค์กรต่างๆ โดยคํานึงถึงการสร้างคุณค่าทีย่ ั ่งยืน แก่ผถู้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสีย สังคมและสิง่ แวดล้อม
ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
จึงได้จดั ให้มีการอบรมอยู่เสมอ และการกําหนดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบรรยายให้ความรู้ การ
สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจยั สถาบันการศึกษาภายในประเทศ เป็ นต้น
หลักปฏิ บตั ิ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล (Strengthen Board Effectiveness)
บริษัท ทราบดีว่ า ผู้ถือ หุ้น นั ก ลงทุ น และองค์ ก รที่กํ า กับ ดู แ ลให้ค วามสํ า คัญ กับ บทบาทหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการซึ่งถือเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุน้ มากขึน้ ดังนัน้ จึงให้ความสําคัญในการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการและกรรมการชุดย่อยทีม่ คี ุณภาพ และสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั บริษทั ได้ใน
ระยะยาว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกําหนดวิธกี ารสรรหา
บุคคลทีเ่ หมาะสมและคุณสมบัตขิ องกรรมการชุดต่างๆ และเน้นคุณสมบัตทิ ห่ี ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถในด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั บริษทั รวมทัง้ กําหนดให้กระบวนการในการ
สรรหามีความโปร่งใส่เพื่อเสริมสร้างความมั ่นใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และบุคคลภายนอก
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ และดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
จํานวนครัง้ ของการประชุม ตลอดจนจํานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา และ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบริษัทคณะกรรมการจะดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
ประจําทุกปี โดยเป็ นการเปรียบเทียบผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎ
บัตร โดยคณะกรรมการบริษัทจะนํ าผลที่ได้รบั จากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านของตนต่อไป
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีทงั ้ หมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทําให้เกิดการถ่วงดุล
ในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมไปถึง กรรมการอิสระของบริษทั ทุกท่านมี
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คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกําหนด และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานเพื่อทําหน้าทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษัทและการดํา เนินงานของบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะทํางานบริหารความเสีย่ ง และคณะทํางาน
กํ า กับ ดูแ ลกิจการและรับ ผิด ชอบต่อ สังคม รวมทัง้ ได้กํ า หนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุด ย่อยและ
คณะทํางานแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและ
คณะทํางานไว้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ได้กําหนดให้มกี ารทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์
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สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People
Management)
บริษทั ได้กําหนดคุณสมบัตกิ รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อทีส่ ามารถมั ่นใจได้ว่าบริษทั มีการสรรหา
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน และปฏิบตั ติ ามแผนธุรกิจและ
แนวทางการเตรียมพัฒนาผูส้ บื ทอดตําแหน่ ง (Succession Plan) ตามทีร่ ะบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ
(code of conduct) ของบริษัทให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กําหนด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้
ความสําคัญกับการทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทเพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และจะดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
กิจการอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีก่ ําหนดวิธกี าร
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดําเนินธุรกิจของ
องค์กร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรูค้ วามชํานาญแต่ละด้านทีต่ อ้ งการให้มี
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้มคี วามเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ทใ่ี ช้อยู่ในปั จจุบนั เปรียบเทียบกับข้อมูล
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริษัท อื่น ที่อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรมเดีย วกับ บริษัท และกํ า หนดหลัก เกณฑ์ใ ห้
เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามทีค่ าดหวัง ให้มคี วามเป็ นธรรม และเป็ นการตอบแทนบุคคลทีช่ ่วยให้งาน
ของบริษทั ประสบผลสําเร็จ รวมไปถึง พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษทั ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนของบริษทั ซึ่งบริษทั มีนโยบายพัฒนา
บุ ค ลากรและจัดให้มีก ารอบรมอยู่เ สมอ โดยส่ ง เสริม และสนั บสนุ น ให้มีความรู้ ทัก ษะความสามารถ
ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน และเพื่อให้
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สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
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ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ คุณค่าให้กจิ การตามสภาพปั จจัยแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจ
ครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธคี ดิ มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้า
และบริการ การวิจยั การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางานรวมทัง้ การร่วมมือกับคู่คา้
คณะกรรมการบริษัทติด ตามดูแลให้ฝ่ ายจัด การประกอบธุร กิจอย่า งมีค วามรับ ผิด ชอบต่อ สังคมและ
สิง่ แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กร
ได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี รอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่
โอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน
บริษทั จะปฏิบตั ิและดูแลให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุร กิจ
ดังนี้
(1)

ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั ่นทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม

(2)

ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

(3)

ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดํา เนิ นงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถ
อ้างอิงได้รวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและข้อกําหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

(4)

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าทีต่ นได้ล่วงรูม้ าเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลทีต่ ามปกติ
วิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าทีต่ ามกฎหมาย

(5)

เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกีย่ วกับความไม่สมบรูณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ

(6)

เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

หน้า 11 - 5

บริษทั เซนต์เมด จํากัด (มหาชน)

(7)

ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือ
เงือ่ นไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

นอกจากนี้ ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทาง
กฎหมาย ความไม่ ถู ก ต้ อ งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุ ม ภายในที่บ กพร่ อ ง หรือ การผิด
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกําหนดได้ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและ
เบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับโดยบุคคลที่บริษทั กําหนดจะดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และ/หรือ พิจารณาเสนอเรื่องร้องเรียนที่สําคัญพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
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ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
คณะกรรมการจะทําการกํากับดูแลให้ม ั ่นใจว่าบริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ที่จะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และไม่
มีล ัก ษณะต้อ งห้ามตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง รวมถึง ต้อ งมีคุณ สมบัติและหน้ า ที่ต ามหลัก เกณฑ์ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
เพื่อทําหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทและการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น นอกจากนี้
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะทํางานบริหารความเสีย่ งเพื่อดูแลสนับสนุ นคณะกรรมการในการดูแลระบบ
การบริหารความเสีย่ งตามทีก่ ําหนดไว้
ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าคณะกรรมการสามารถกํากับดูแลระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อช่วยจัดการการกํากับดูแล
ดังนี้
(1)

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทํางาน

(2)

นโยบายการบริหารความเสีย่ ง

(3)

นโยบายการทํารายการระหว่างกัน

(4)

นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั

(5)

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

(6)

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดหรือการทุจริต
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(7)

นโยบายด้านความมั ่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(8)

นโยบายการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั

(9)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกําหนดให้มนี โยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ช่ ดั เจน โดยสื่อสารไปยังพนักงานทุก
ระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และคณะกรรมการบริษทั จะจัดให้
มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝั งให้
พนั ก งานทุ ก คนปฏิบ ัติต ามกฎหมายและระเบีย บข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ ได้จ ัด ให้ก ารรับ เรื่อ ง
ร้องเรียนและการดําเนินการกรณีท่มี กี ารชี้เบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนไว้ในนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจัดช่องทางการสื่อสารทีห่ ลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษทั ได้อย่างสะดวกและเหมาะสม และบริษทั มี
การกําหนดมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน พยาน และบุคคลทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อนอันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส
การร้องเรียน การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูลแก่บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 7

รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้อง โดยดูแลให้มบี ุคลากรทีม่ ี
คุณภาพเหมาะสมกับงานจัดทํารายงานทางเงินและการเปิ นเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงติดตามดูแล
ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ รวมถึงแผนการแก้ไขใน
กรณีหากประสบปั ญหาทางการเงินโดยคํานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในการนี้ บริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) ทํ า หน้ า ที่ ส่ื อ สารและ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทัง้ ช่วยดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อ มูล รายการประจํา ปี และรายงานประจํา ปี และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สําคัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั อย่างถูกต้อง ไม่ทาํ ให้สาํ คัญ
ผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication
with Shareholders)
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยบริษทั ดําเนินการให้ม ั ่นใจได้ว่าผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การ
ปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันและผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิพน้ื ฐานในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) สิทธิ
ในการซื้อขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของบริษทั (3) สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่
เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือโดยวิธกี ารอืน่
ใด (4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นอิสระ เพื่อแต่งตัง้ หรือ
ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล
การเพิม่ ทุนและออกหุน้ ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้ คําถามต่อคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายงานของ
คณะกรรมการบริษทั และเรื่องอื่นใดทีน่ ําเสนอต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ สิทธิในการเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั และการมีสว่ นร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั โดยกําหนดให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียงตามจํานวนหุน้ ที่
ถืออยู่และแต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังต้องตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทําการใด
ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะให้ม ั ่นใจว่าผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องสําคัญของบริษทั จะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
การจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

11.2 โครงสร้างคณะกรรมการ
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในระดับ
ตําแหน่ งผูบ้ ริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนํ าประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกําหนดนโยบายทิศ
ทางการดํา เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และก่ อ ให้เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริษัท และผู้ถือ หุ้น โดย
คณะกรรมการบริษทั จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการ
กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้เป็ นไปตาม
แผนทีว่ างไว้
ปั จจุบนั บริษทั มีกรรมการทัง้ สิน้ จํานวน 9 ท่าน แบ่งเป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 4 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน 5 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทําให้เกิดการถ่วงดุล
ในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ดังนี้
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
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องค์ประกอบคณะกรรมการบริษทั
1. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผู้มคี ุณสมบัติตามที่
กฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระจํา นวนหนึ่ ง ที่ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ที่ก ฎหมายกํ า หนด โดยที่
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นกรรมการทีไ่ ม่มธี ุรกิจหรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
โดยอิสระของตน และมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผู้ถือ
หุน้ ทีช่ อบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กํ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัท รวมทัง้ ควบคุ ม กํ า กับ ดูแ ล
บริหารงานและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่เรื่องที่
กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ขิ องทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขาย
หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วนทีส่ ําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษทั อื่นมาเป็ นของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งตามเห็นสมควรให้เป็ นคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการ หรือ คณะทํา งานบริหารความเสี่ย ง รวมถึง การกํา หนดขอบเขตอํ านาจหน้ าที่และความ
รับ ผิด ชอบของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยตามความเหมาะสมเพื่อ ปฏิบ ัติง านตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั และให้คณะกรรมการบริษทั ตัง้ ประธานกรรมการหรือประธานคณะทํางานในแต่ละชุด
ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ต้องรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
4. คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาํ เนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
บริษทั หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร และภายใน
เวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขอํานาจอื่นๆ ได้
5. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีเ่ ลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริษทั และเลือกกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษัท รวมทัง้ เลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นกรรมการผู้จ ัด การ
รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ต้องรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
6. แต่งตัง้ และพิจารณาค่าตอบแทนรวมทัง้ กําหนดเงือ่ นไขการจ้างงานในตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ
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7. พิจารณารับรองงบการเงินสําหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจําปี เพื่อเสนองบการเงินประจําปี ต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
8. จัดการประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี และประชุมวิสามัญ ภายใต้กรอบเวลาและเงื่อนไขตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของบริษทั
9. กําหนด ควบคุม และกํากับดูแล แนวทางและแผนยุทธศาสตร์ในการทําธุรกิจของบริษทั โดยมีการทบทวน
และอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
10. ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจติ สํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมธุรกิจ
11. กําหนดนโยบายด้านต่างๆ และขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมาตรฐานจริยธรรมด้วย ด้วยสุจริต และด้วยความระมัดระวัง
12. จัดสร้างระบบการควบคุม ความน่ าเชื่อถือ และความเชื่อมั ่นให้แก่บริษทั เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย
13. ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษทั
14. จัดวางโครงสร้างและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง การกํากับและตรวจสอบ และ
การควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนอย่างน้อย 3 คน และมีอํานาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็ นกรรมการบริษทั และเป็ นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้ และประสบการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบัญชีหรือ
การเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของ
บริษทั จํานวน 1 คน ทีเ่ หมาะสมเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
1. มีอํานาจในการเชิญฝ่ ายบริหาร หรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั มาร่วมประชุมชีแ้ จง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสาร
ทีร่ อ้ งขอตามความจําเป็ น
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2. พิจารณาเสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีพร้อมทัง้ ค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตัง้ และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชี และงานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
บัญชี
3. รับทราบการปฏิบตั งิ านอื่นทีม่ ใิ ช่งานสอบบัญชี พร้อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผสู้ อบ
บัญชีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน
4. พิจารณาตัดสินใจในกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นไม่ตรงกันเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูล สอบทานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการกํากับดูแลรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
6. พิจารณารายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน และหารือกับฝ่ ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการ
บริหารความเสีย่ ง
7. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คําแนะนํ า ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
8. ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อประชุมหารือโดยไม่มฝี ่ ายบริหารจัดการร่วมด้วย
9. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบ
ของผูบ้ ริหารสูงสุดของฝ่ ายตรวจสอบภายในตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเสนอ
10. พิจารณารายงานจากคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและฝ่ ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ ายบริหาร
เกีย่ วกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสีย่ ง
11. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการทุจริต หรือรายการทีม่ คี วามบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการทีม่ กี ารไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มสี าระสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานงบการเงินสําหรับงวดไตรมาส และงบการเงินประจําปี อย่างถูกต้องและ
เพียงพอ พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีทใ่ี ช้ในรายงานทางการเงิน
13. สอบทานประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ สี าระสําคัญ รวมทัง้ รายการทีม่ คี วามซับซ้อน
หรือผิดปกติ และรายการทีต่ อ้ งใช้วจิ ารณญาณในการตัดสิน
14. สอบถามฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับผลการตรวจสอบความเสีย่ งทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับรายงานทางการเงิน
และแผนทีจ่ ะลดความเสีย่ งดังกล่าว
15. สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกีย่ วกับกระบวนการการจัดทํางบการเงิน
16. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนแผนงาน
ประจําปี บุคลากร และทรัพยากรทีจ่ าํ เป็ นในการปฏิบตั งิ าน
17. สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างอิสระ รวมทัง้ สอบทานว่ามีการสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องทัวทั
่ ง้ บริษทั
18. สอบทานเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีเสนอ
ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขโดยฝ่ ายบริหาร
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19. สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ว่าได้มกี าร การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
20. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
21. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น และสอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
22. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายบริหาร
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
23. พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั
24. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(2) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
(3) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(4) ความเห็นเกีย่ วกับรายงานทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(5) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(6) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(7) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต้
่
ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
25. จัดให้มกี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และนําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั
26. สอบทานและประเมิน กฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบอย่ า งสมํ่า เสมอ และนํ า เสนอขออนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั เมื่อมีการแก้ไข
27. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั และประกอบด้วย
กรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็ น
กรรมการอิสระ มากกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ หมด
2. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็ น
กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนสามารถแต่ งตัง้ พนั ก งานของบริษัท จํา นวน 1 คน เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดังนี้
การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความ
เหมาะสม ทัง้ ในเรื่อ งของจํา นวน โครงสร้า ง และองค์ป ระกอบของคณะกรรมการที่เ หมาะสมกับขนาด
ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลทีเ่ หมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย
ทีค่ รบวาระ และ/หรือมีตําแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตัง้ เพิม่
3. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกีย่ วกับการสรรหาตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
4. ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ ง และความต่อเนื่องในการบริหารทีเ่ หมาะสมสําหรับ
ตําแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจําทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ
การพิจารณาค่าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
2. พิจ ารณาค่ า ตอบแทนที่จํา เป็ น และเหมาะสม ทัง้ ที่เ ป็ น ตัว เงิน และมิใ ช่ ตัว เงิน ของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นรายบุคคล โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูงให้พจิ ารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน
และเปรียบเทียบกับบริษทั ในธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงกัน และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับ ผิด ชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้ าที่ให้คําชี้แจงตอบคําถามที่เ กี่ย วข้องกับค่ าตอบแทนของ
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1)
และรายงานประจําปี ของบริษทั
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ าย
บริหาร และหน่ วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนําเสนอข้อมูลและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้บรรลุตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
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(3) คณะกรรมการบริหาร
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั จํานวนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร
ให้เป็ นคณะกรรมการบริหารเพื่อปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
2. ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตัง้ กรรมการบริหาร 1 คน ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริ ห ารสามารถแต่ ง ตั้ง พนั ก งานของบริ ษั ท จํา นวน 1 คน ทํา หน้า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การ
จัดเตรียมวาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมตั กิ ําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
1. พิจารณากลันกรองนโยบาย
่
เป้ าหมาย กลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน แผนธุรกิจ แผนงบประมาณประจําปี
และแผนการลงทุนของบริษทั เพื่อเป็ นกรอบการดําเนินการให้ฝ่ายจัดการนําไปถือปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั ิงาน
โดยต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อการอนุมตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
2. จัดการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็ นไปตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั นโยบาย เป้ าหมาย กลยุทธ์
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปี ดว้ ยความสุจริตและระมัดระวัง เพื่อให้การดําเนินงานของบริษทั
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ พร้อมทัง้ ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
3. พิจ ารณาอนุ มตั ิการใช้จ่า ยเงินเพื่อ การลงทุน การจัด ทําธุร กรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การทํา
ธุรกรรมปกติของบริษทั ภายใต้อํานาจการอนุมตั ใิ นวงเงินทีไ่ ด้กําหนดไว้
4. มีอํานาจในการอนุมตั เิ ปิ ดบัญชีเงินฝากและการบริหารบัญชีเงินฝากกับธนาคารทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
5. กําหนดโครงสร้างของฝ่ ายบริหาร โดยครอบคลุมในเรื่องการคัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้าง และการเลิก
จ้างพนักงานของบริษทั ซึ่งเป็ นคณะผูบ้ ริหารหรือผูบ้ ริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่หรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เป็ นผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนบริษทั ในการลงนามในสัญญาจ้าง
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษทั และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
7. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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11.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร
11.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั
การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัตติ าม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทเ่ี กี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั พิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี พี ้นื ฐานและความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายด้านซึง่ จะส่งผลดีต่อการดําเนินงานของบริษทั ในการให้คาํ แนะนํา ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผูท้ ม่ี ี
ประสบการณ์ ต รง มีภ าวะผู้นํ า วิส ัย ทัศ น์ ก ว้า งไกล มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม มีป ระวัติก ารทํา งานที่โ ปร่ ง ใส และมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ จากนัน้ จึงนํารายชื่อเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีต่ นมีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เพื่อเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้ บุคคลซึง่
ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการทีพ่ งึ มีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่
พึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ใหม่ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
2. การพ้นจากตําแหน่ง กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
(4) ศาลมีคาํ สั ่งให้ออกจากตําแหน่ง
(5) ออกตามวาระ
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ พ้นจากตําแหน่ ง ถ้า
จํานวนกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตําแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จาํ นวนทีใ่ กล้เคียงกันแต่ไม่ต่าํ กว่า 1 ใน 3
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่นื หนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั และการลาออกมีผลนับแต่
วันทีห่ นังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษทั
5. ในกรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บ ริ ษั ท
มหาชนจํากัดและกฎบัตรนี้ เพื่อนําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรม
การแทนตําแหน่ งกรรมการทีว่ ่างลง ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่ งกรรมการได้
เพียงเท่ากับวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นเข้าไปแทน
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11.3.2 การสรรหาคณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทํางาน โดยจะนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ต่อไป โดยการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัตกิ จองกรรมการอิสระ
จะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุ ญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของ
ผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนวันที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษา
ของส่วนงานราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจจะเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือมีอํานาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่
กระทําเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือ การให้หรือ การรับความช่ว ยเหลือ ทางการเงิน ด้ว ยการรับ หรือ ให้กู้ยืม คํ้า ประกัน การให้สิน ทรัพย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษทั หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี ้องชําระ
ต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสาม (3) ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั หรือตัง้ แต่ยส่ี บิ (20) ล้านบาทขึน้ ไป
แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าวให้นับรวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบ
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6.

7.
8.

9.

บัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ไม่เป็ น หรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ก่อนได้รบั
การแต่งตัง้
ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่ง
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั

11.3.3 การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) มีอํานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนอย่างน้อย 3 คน และมีอํานาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้
2. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั
การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อกี
3. กรรมการตรวจสอบทีป่ ระสงค์จะลาออกก่อนครบวาระควรแจ้งและยื่นหนังสือลาออกให้บริษทั ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย และให้บริษทั แจ้งการลาออกพร้อมส่งสําเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
4. กรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท มี
อํานาจแต่งตัง้ บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น กรรมการตรวจสอบแทนเพื่อให้มีจํานวนกรรมการตรวจสอบ
ครบถ้วนโดยไม่ชกั ช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนนัน้ จะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ครบวาระ
(2) ขาดคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
(3) ถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการตรวจสอบ
(4) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ุด หรือคําสั ่งทีช่ อบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดทีก่ ระทํา
ด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามาร
(6) ตาย
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(7) ลาออก
(8) เป็ นบุคคลล้มละลาย
11.3.4 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารโดย
คัดเลือกจากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ความสามารถ และมีความรูใ้ นการบริหารสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
11.4 การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาการส่งตัวแทน
ของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วมของบริษทั ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นกรรมการผูอ้ ํานวยการ รองกรรมการผูอ้ ํานวยการ และผูบ้ ริหาร
ของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ของบริษทั ทีป่ ราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมเหล่านัน้ ทัง้ นี้
เพื่อให้บริษทั สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดําเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานหนึ่ง
ของบริษทั ซึง่ บริษทั ให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ ว่า การมีระบบการบริหารจัดการทีด่ ี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วย
ดูแลรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษทั บริษทั จึงกําหนดให้ตวั แทนของบริษทั จะต้องบริหารจัดการธุรกิจของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดของบริษทั และดูแลให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว
บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้ องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้ ให้มรี ะบบงานทีช่ ดั เจน เพื่อให้เชื่อมั ่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มกี ลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษทั ย่อย โดย
ให้ทมี งานผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษทั สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มกี ารรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าบริษทั ย่อยมีการปฏิบตั ิ
ตามระบบงานทีจ่ ดั ไว้อย่างสมํ่าเสมอ
ทัง้ นี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชดิ รวมถึง
กํากับให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลรายการเกีย่ วโยง และให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้
บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
วางแผนงานและเป้ าหมายในการดําเนินงานต่อไป
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11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทให้ความสําคัญกับการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมั ่นใน
หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูล้ งทุนในหลักทรัพย์บริษทั ได้รบั สารสนเทศ
ทีเ่ ชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษทั จึงได้กําหนดระเบียบการกํากับการใช้ขอ้ มูลภายใน และระเบียบการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้ นความ
โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับ
ผู้ จ ัด การฝ่ ายขึ้น ไปหรือ เทีย บเท่ า เกี่ ย วกับ หน้ า ที่ท่ีต้ อ งจัด ทํ า และส่ ง รายงานการถื อ หลัก ทรัพ ย์ ข องตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตน คู่สมรส และ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และ
บทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)
2. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ น ระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษทั ก่อนนําส่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครัง้ โดยให้จดั ทําและนําส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซื้อ ขาย โอน หรือรับ
โอนหลักทรัพย์นัน้
3. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ น ระดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มีผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบ
การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั จนกว่าบริษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
แล้วโดยบริษทั จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
เวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
ง
การเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั หรืออดีตกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีล่ าออกแล้วเปิ ดเผย
ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษทั ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่คา้ ของบริษทั ทีต่ นได้รบั ทราบจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ ห้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทั และคู่ค้าของ
บริษทั
5. กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่ าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
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11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ได้รบั การตรวจสอบและสอบทานโดย นายธีรศักดิ ์ ฉัว่ ศรีสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6624 บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด สําหรับงบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2562
ได้รบั การตรวจสอบและสอบทานโดย นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8593 บริษทั แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด ทัง้ นี้ บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปี บญ
ั ชี โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมสําหรับปี
2561 และปี 2562 จํานวนรวม 1.68 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 ได้รบั การตรวจสอบและสอบทานโดย นางสาวอมรจิต
เบ้าหล่อเพชร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10853 บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด บริษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ
งบการเงิน สํ า หรับ งวดปี บัญ ชี โดยมีร ายละเอี ย ดค่ า ธรรมเนี ย มสํ า หรับ ปี 2563 จํ า นวนรวม 1.81 ล้ า นบาท ทัง้ นี้
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและ
บริษทั ย่อย อาทิ ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน และค่าพาหนะ
11.7 การนําหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
บริษทั มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการบริษทั มี
กระบวนการในการทบทวนการนําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11.8 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
-ไม่ม-ี

หน้า 11 - 20

