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 11. การกาํกับดูแลกจิการ 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบติัตามข้อพงึปฏิบติัท่ีดี (Code of Best Practice) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบติัตามแนวทางการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีซึ่งกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลกัการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม
หลกัการ 5 หมวด ดงันี ้:- 
 
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
สิทธิในการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี การอนมุติัธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้:- 

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีใน
แต่ละปี พร้อมทัง้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุ และข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 7 วนั และลงประกาศหนงัสือพิมพ์แจ้งวนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนท่ีจะถึงวนัประชมุ โดย
ในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้องทัง้แจ้งสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสียงลงมติของผู้ ถือหุ้น 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ่งท่ีบริษัทได้จดัส่งไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

4. ก่อนการประชมุ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรส (Email Address) ของเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

5. ในการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชมุใน
ประเดน็ตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ
เพ่ือตอบคําถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในท่ีประชมุ 
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หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตาม
จํานวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียงและไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการจํากดัหรือละเมิดสิทธิหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซึง่จะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเร่ือง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นเร่ืองสําคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
เพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอย่างชดัเจน รวมทัง้จะไม่เพิ่มวาระการประชมุท่ีไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ
อิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ การ
ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลําดบัวาระท่ีกําหนด โดยวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้
สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบคุคล 

  นอกจากนัน้ บริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยกําหนดให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซึง่มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผย
ข้อมลูดงักล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูนัน้ต่อบคุคลอ่ืนด้วยจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ 

 บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผู้บริหารมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการ ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพ่ือ
เผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและ
ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจะ
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ปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนัน้
บริษัทยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียแต่ละกลุ่ม เพ่ือสร้างความมัน่คงให้แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้:- 

(ก) ผู้ ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี
รายได้และผลกําไรเพิ่มขึน้ได้  เป็นการเพ่ิมมลูค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  

(ข) ลกูค้า : บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบตอ่ลกูค้าด้วยความซ่ือสตัย์และเป็นธรรม  

(ค) คูค้่า : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามเง่ือนไขทางการ
ค้า และ/หรือข้อตกลงในสญัญาท่ีทําร่วมกนั เพ่ือก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทาง
ธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 

(ง) คูแ่ข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบติัตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  

(จ) 
 

พนกังาน : บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) ชมุชนและสงัคม : บริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกือ้กูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคม
ตามความเหมาะสม  

(ช) สิง่แวดล้อม : บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้บริษัทจะปฏิบติัตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 
เหลา่นัน้ได้รับการดแูลอยา่งดี 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รายงานข้อมลู
ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของ
บริษัทซึง่ล้วนมีผลตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศ
ของบริษัทตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ 
www.asnbroker.co.th 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นัน้ บริษัทมีการจัดตัง้ผู้ จัดการฝ่ายบญัชีและการเงินทําหน้าท่ีในฐานะนัก
ลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือติดต่อส่ือสารกบัผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงิน
ดงักล่าวจดัทําตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติั
อยา่งสม่ําเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบ
ทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการท่ีไม่
เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารทัง้ 4 ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ ซึง่จะทําให้เกิดการ
ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเร่ืองต่างๆ นอกจากนี ้กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่านจากทัง้หมด 4 ท่าน ดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้นในการกํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทให้มีความ
ถกูต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งใน
อตัราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้
ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
อยา่งไรก็ตาม กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก็่ได้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการจํานวน 1 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองท่ีได้รับมอบหมายและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่ง
คณะอนกุรรมการแตล่ะชดุมีสทิธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการนัน้ๆ  

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  ในขณะ
ท่ีผู้บริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนด อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประธาน
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อีกทัง้ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จึงทําให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระ และ
อาจทําให้การตดัสินใจในการบริหารจัดการบริษัทขึน้อยู่กับบุคคลดงักล่าวเป็นหลกั ดงันัน้ บริษัทจึงได้แต่งตัง้กรรมการ
อิสระจํานวน 4 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน) จากกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน ซึง่มีจํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด เพ่ือเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคิดเป็นสดัส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 57 
ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ทําหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของบริษัทแทนผู้ ถือหุ้นรายย่อย ทําให้สามารถช่วย
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ถ่วงดลุในการบริหารจดัการของบริษัทในระดบัหนึ่ง รวมทัง้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้อย่างชัดเจน ทําให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่มีอํานาจ
เบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดลุในมติท่ีสําคญั ซึ่งจะต้องได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมทัง้อํานาจท่ีมอบให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนมุติัรายการใดท่ีตนเองหรือ
บคุคลท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ย  

ทัง้นี ้ บริษัทมีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการ 
 
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย และมีภาวะผู้ นํา 
ซึง่เป็นท่ียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ
บริษัทจงึได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพ่ือติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท 

 
2.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะจดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจํา นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ แล้ว 
บริษัทจะถือปฏิบติัตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากบัดแูล
กิจการไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

 
2.2 จรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเท่ียงธรรมทัง้การปฏิบติัต่อ
บริษัท ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การกําหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่วเป็น
ประจํา 

ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยึดปฏิบติัอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบติัตามแนวทางดงักลา่ว 
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2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนมุติั
ในธุรกรรมนัน้ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด รวมทัง้จะได้มี
การเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย 

 
2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าท่ี อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบติังานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ี
ผู้ปฏิบติังาน ผู้ ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทํา
หน้าท่ีในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
การวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ือทําหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานหลกัท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดและมี
ประสทิธิภาพ 
 

2.5 การบริหารความเส่ียง 

บริษัทได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีมีอยู่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ
ผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้จะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศท่ีสําคญั ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และ
ไมใ่ช่การเงิน บนพืน้ฐานของข้อเทจ็จริงอยา่งครบถ้วน และสม่ําเสมอ 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีการ
ประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น มีการสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วน
เพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้ในการประชมุแต่ละครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการ
ประชุมได้ โดยท่ีกรรมการทกุท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานท่ีประชมุเป็นผู้
ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากการประชมุ ทัง้นี ้ในการลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้าง
มาก โดยให้กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเพ่ือชีข้าด นอกจากนี ้
รายงานการประชมุจะถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชมุเสร็จ และจดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จดัประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้ 2 ครัง้ และ 11 ครัง้ ตามลําดบั   โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี ้:- 
 

หมายเหต:ุ 1/ นางสาวเสาวณีย์ มัน่คณุธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2558 โดยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติแต่งตัง้นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ และ
นายธวชัชยั ชีวานนท์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558 ได้มี
มติแตง่ตัง้นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตําแหน่ง  จํานวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ /              
จํานวนการประชมุทัง้หมด 

  ปี 2557 ปี 2558 
1. นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ 1/ 2/ ประธานกรรมการ - 6/6 

2. นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ 1/ กรรมการ - 6/6 

3. นายวงัสนัต์ ภาณดุลุกิตติ 1/ กรรมการ - 6/6 

4. นายธวชัชยั เลศิรุ่งเรือง กรรมการ 2/2 11/11 

5. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา  กรรมการ 2/2 11/11 

6. นายธวชัชยั ชีวานนท์ 1/ กรรมการ - 6/6 

7. น.ส.เสาวณีย์ มัน่คณุธรรม 1/ กรรมการ 2/2 5/5 

8. นายวชิระ ช่วยช ู2/ กรรมการ - - 

9. นายสดุสุติ อุ่นแสงจนัทร์ 3/ กรรมการ - - 
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 2/ นายธนัวา เลาหศิริวงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2559 โดยท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้นายวชิระ ช่วยช ูเป็นกรรมการบริษัท และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 
2/2559 เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติแตง่ตัง้นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง เป็นประธานกรรมการบริษัท 
 3/ ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ได้มีมติอนมุติัแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมขึน้จํานวน 1 ท่าน คือ 
นายสดุสุิต อุ่นแสงจนัทร์ ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท  

 
ทัง้นี ้ภายหลงัจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดัในปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้ดําเนินการจดัสง่เอกสาร

ประกอบวาระการประชมุคณะกรรมการลว่งหน้าทกุครัง้ เพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลาท่ีจะศกึษาข้อมลูในเร่ืองต่างๆ อย่าง
เพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชมุด้วยทกุครัง้ โดยเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง 
โดยเสนอให้ท่ีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกับการ
ประชมุตา่งๆ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลงั 
 
4. ค่าตอบแทน 

บริษัทกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น เพียงพอท่ีจะดแูลรักษากรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และต้องผา่นการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Shareholders’ Meeting: AGM) 

ทัง้นี  ้บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผู้ บริหารตามรูปแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

 
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เก่ียวข้องในระบบกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบติังานมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง หากมี
การเปล่ียนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม ่เพ่ือสง่เสริมให้การปฏิบติัหน้าท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองภายใต้กรอบการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะอนกุรรมการ 1 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 
 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
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11.2.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีสําคญัได้ดงันี ้

1. ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วย
ความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

2. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี  
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
4. มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนมุติันโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทนุขนาด

ใหญ่ของบริษัท ตามท่ีได้รับเสนอจากคณะอนกุรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 
5. มีอํานาจอนุมติัจัดซือ้หรือจ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานของกิจการและด้านการเช่าสํานักงานในวงเงิน

ตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป โดยจะต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 

6. มีอํานาจอนมุติัการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินตัง้แต่ 10 ล้านบาท ขึน้ไป และการลงทนุด้านอ่ืนๆ เช่น การ
ร่วมทนุ การกู้ ยืม เป็นต้น ในวงเงินตัง้แต่ 20 ล้านบาท ขึน้ไป โดยจะต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมลูและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 

7. มีอํานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะนําให้อนกุรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบติัในเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

8. ดําเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้การจัดการ
ความเส่ียง และความน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ติดตาม 
และดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  

9. จดัทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

10. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
11. มีอํานาจพิจารณาและอนมุติัเร่ืองใดๆ ท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบับริษัท หรือท่ีเหน็ว่าเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของ

บริษัท 
12. แตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่คนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่ว ผู้ ได้รับมอบอํานาจนัน้ต้องไม่มีอํานาจอนมุติัรายการท่ีบคุคลดงักลา่วหรือบคุคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
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กํากบัหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัท
หรือบริษัทยอ่ย 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

 เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้ต้อง
ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนัน้ ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความรับเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
- การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

- การออกหุ้นใหมเ่พ่ือชําระแก่เจ้าหนีข้องบริษัท ตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 
- การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ทัง้นี  ้เร่ืองใดท่ีกรรมการ และ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากบัดแูลให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาทิ การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 
11.2.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2558 ได้กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษัท และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการได้
ดําเนินการเพ่ือติดตามและควบคมุความเส่ียงดงักลา่ว 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ     โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท  ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 
ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นว่า

จําเป็นด้วยคา่ใช้จ่ายของบริษัท 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
ทัง้นี  ้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทต่อ
บคุคลภายนอก 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปล่ียนแปลงหน้าท่ีและจดัทํา
รายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
และนําสง่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยวิธีการตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยการรายงานโดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการ
หรือการกระทําดังต่อไปนี ้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรค

หนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 
11.2.3 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีหน้าท่ีบริหารและควบคมุบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นของบริษัท โดย
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีและรับผิดชอบต่อการดําเนินงานของบริษัททัง้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ผู้บริหารอ่ืนในระดบัถดัไปเป็นผู้ ดําเนินการแทน ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 
2558 ได้กําหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดงันี ้:-  

 จดัทําแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสัน้ (1 ปี) ตลอดจนกลยทุธ์ต่างๆ เพ่ือสนบัสนนุให้แผนงาน
ระยะยาวบรรลเุป้าหมาย 

 จัดทํางบประมาณและดําเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

 การจัดองค์กรและงานโดยมีอํานาจในการกําหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
หนงัสือเวียน การกําหนดสายการบงัคบับญัชา และผงัการดําเนินงาน การกําหนดตารางอํานาจอนมุติัปฏิบติังาน 
และการกําหนดระดบังาน Job Description และ Job Specification 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอํานาจพิจารณาจ้างงาน/เงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินชดเชย/การพิจารณาโบนัส/
คา่ตอบแทนของพนกังานในตําแหน่งตัง้แต่กรรมการผู้จดัการลงมา การแต่งตัง้ ถอดถอนและโอนย้าย สบัเปล่ียน
สายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร การเสริมสร้างทกัษะและความชํานาญของบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุกลยทุธ์และยทุธศาสตร์ของบริษัท 

 ควบคมุ ดแูลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ และรายงานผล
การดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

 มีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ นโยบาย ระเบียบ คําสัง่ ตลอดจนมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 
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 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพ่ือเตรียมตัว และป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ ทัง้ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 

 มีอํานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร และรายจ่ายลงทนุให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท ตามระเบียบ
อํานาจอนุมัติท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือก่อให้เกิดความ
คลอ่งตวัในการดําเนินงานของบริษัท 

 มีอํานาจอนมุติัจดัซือ้จ่ายค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานของกิจการและด้านการเช่าสํานกังานไม่เกิน 10 ล้าน
บาท  

 มีอํานาจอนมุติัการลงทนุในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และอนมุติัการลงทนุด้านอ่ืนๆ เช่น การ
ร่วมทนุ การกู้ ยืม เป็นต้น ในวงเงินไมเ่กิน 20 ล้านบาท  

 มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องจําเป็น และเป็น
การดําเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท 

 ขออนุมัติแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง โดยผา่นคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร หรือบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอํานาจของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือ
มอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระทําในนามของตนเอง ในกรณีดงักลา่ว นิติกรรมนัน้จะต้องนําเสนอเพ่ือให้ได้ความเห็นชอบโดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือนําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป เว้นแต่เป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรม
การค้าปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

11.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันัน้ ในการสรรหาและเลือกตัง้กรรมการบริษัท ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยจะพิจารณาคณุสมบติัเบือ้งต้นและพิจารณาคดัเลือกกรรมการ
บริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยั
ในด้านอ่ืนๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการต้องมีคณุสมบติัตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน 
และมีกรรมการตรวจสอบจํานวนไม่ต่ํากว่า 3 คน โดยมีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบติักรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่

4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่า
จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติ
แตง่ตัง้ 

5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีส่วนได้เสียในสญัญาหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีบริษัททําขึน้ไม่ว่า
โดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้  เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  

6. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในสดัส่วนหนึ่งในสามของกรรมการ
ทัง้หมด  ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะออกจากตําแหน่งแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้ออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้ 

7. ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครัง้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีจะเข้ามา
ตําแหน่งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมรายช่ือดังกล่าวนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และคัดเลือกรายช่ือท่ีเหมาะสม เพ่ือ
นําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

8. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
8.1.  ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง 
8.2.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ี

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
8.3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุ
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

9. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
ดําเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั และ 
พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการนัน้จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

10. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 
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11.3.2 การสรรหากรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีสว่นเก่ียวข้อง
หรือมีสว่นได้เสียในทางการเงินและการบริหารจดัการ อีกทัง้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์คณุสมบติักรรมการอิสระ
ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหม ่โดยจะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้:- 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี  ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
ตรวจสอบรายนัน้ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี  ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบเคยเป็น
ข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็น บิดา 
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ
บริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  

 ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามท่ีกลา่วข้างต้น รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลทําให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อย
ละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การ
คํานวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
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บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคํา
ขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต.  

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีตําแหน่งกรรมการ
อิสระวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้บคุคลท่ีมี
คณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระเพ่ือให้กรรมการอิสระมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบคุคลท่ี
เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการอิสระซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้ง
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีท่ีกรรมการอิสระลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 
 
11.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบต้อง
มีคณุสมบติัครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ อีกทัง้มีขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ตามท่ีประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยวา่ด้วยคณุสมบติัและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด โดยกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณุสมบติัเพิ่มเติมดงันี ้:- 

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีและ/หรือการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทํา
หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 
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สําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง้กรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีท่ีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่
ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

 

11.3.4 การสรรหาผู้บริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะทําการคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน มี
ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบัตําแหน่ง  

ในการสรรหาผู้ บริหารระดับสูงรายรองลงมา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะสายงาน  
 
11.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลท่ีทําให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของบริษัทยอ่ย เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัท ดงันี ้:- 

11.4.1 การส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทพึงกํากับดแูลให้บริษัทมีกลไกในการกํากับดูแลบริษัทย่อย โดยมีการเสนอช่ือหรือแต่งตัง้
บุคคลใดๆ ท่ีเห็นสมควร เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยมีจํานวนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย และมีระเบียบปฏิบติัหรือข้อกําหนดท่ีกําหนดให้การส่งบุคคลดงักล่าวไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ยอ่ย จะต้องได้รับมติเหน็ชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  

ปัจจบุนั บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทย่อย จํานวน 1 บริษัท คือ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากดั โดยถือหุ้น
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วของบริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทย่อยมีกรรมการทัง้หมดรวม 3 
ท่าน ทัง้นี ้บริษัทได้ส่งตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จํานวน 3 ท่าน คือ นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง นายธวชัชยั 
ชีวานนท์ และนางสาววรรณชนก วารุณประภา  

11.4.2 ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทพงึกํากบัดแูลให้บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลบริษัทย่อย โดยมีการกําหนดขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารท่ีได้รับแตง่ตัง้ตามข้อ 11.4.1  ไว้อยา่งชดัเจน ซึง่รวมถงึ 

- การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลพินิจท่ีชัดเจน และท่ีมีผลให้การพิจารณาของกรรมการหรือผู้บริหาร
ดงักล่าวในการออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยในเร่ืองสําคญั ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการของบริษัทก่อน 
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- การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหวา่งกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัสําคญัให้ครบถ้วนถกูต้อง 

- มีหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรัดกมุ เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจได้วา่การดําเนินการตา่งๆ ของบริษัทยอ่ยเป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท 

- การติดตามดูแลให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทพงึกํากบัดแูลให้บริษัทมีกลไกในการกํากบัดแูลท่ีมีผลให้การทํารายการระหว่าง
บริษัทย่อยกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงของบริษัท การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทํารายการท่ีสําคญัอ่ืนใดของ
บริษัทย่อย ต้องได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทก่อนการทํารายการดงักล่าว ทัง้นี ้ให้
พิจารณาการทํารายการดงักลา่วของบริษัทยอ่ยในลกัษณะทํานองเดียวกบัการทํารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบั
ท่ีบริษัทต้องได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท   

 

11.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้:- 

-  ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 
59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบท
กําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมี
การแก้ไขเพิ่มเติม) 

- กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วนัทําการถดัไปจากวนัท่ีเกิดรายการ
เปล่ียนแปลงและจัดส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

-  บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็น
สาระสําคญั ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควร
รอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมลูท่ีเป็นสาระสําคญันัน้ตอ่บคุคลอ่ืนจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์  
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- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนัน้ มาใช้เพ่ือการซือ้หรือขายหรือเสนอซือ้หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้
บุคคลอ่ืนซือ้หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้ นหรือหลักทรัพย์อ่ืน (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่
ว่าการกระทําดงักล่าวจะทําเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้
ผู้ อ่ืนกระทําดงักลา่ว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

- บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเร่ิมตัง้แต่
การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทัง้นี ้การ
ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ  

 
11.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 สําหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั รวมทัง้สิน้ 1,100,000 บาท และ 340,000 บาท ตามลําดบั ซึง่เป็นค่าสอบบญัชีรายไตรมาสและค่า
สอบบญัชีรายปีทัง้จํานวน  

 สําหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั รวมทัง้สิน้ 1,600,000 บาท และ 600,000 บาท ตามลําดบั ประกอบด้วย ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งมีจํานวนรวม 14,198 บาท และ 
3,471 บาท ตามลําดบั  

 

11.7 การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการที่ดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

 - ไมมี่ - 

 

 


