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บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

CG CODE

การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อว่าการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้จ ะส่ ง ผลให้ บ ริ ษัท ฯ สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายของการเป็ นองค์ก รที่ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ได้
คณะกรรมการบริ ษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฏิบตั ิต่างๆ และกาหนดนโยบายและ
เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ที่ให้ความสาคัญต่อระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยกาหนดไว้ใน
คู่มือ “จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ” เพื่อเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิงานแก่บุคลากรของบริ ษทั ฯ โดยมีการทบทวน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนคณะกรรมการบริ ษทั ได้เป็ น
แบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการเสมอมา รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ในการดาเนิ นธุรกิจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังเป็ นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มี อุดมการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ อย่างมี คุณธรรม ซึ่ งทั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการ ตลอดจน
พนักงาน ทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิ และให้ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
• มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
MPG มุ่งกระทาในสิ่ งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ พนักงานทุกระดับและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีวา่ เราต้องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ ความรู ้และความสามารถที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอยู่
เสมอ ใฝ่ เรี ยนรู ้ และศึกษาสิ่ งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่ าอุปสรรค และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมัน่ คงยัง่ ยืน เพื่อผลที่ดี
ที่สุดแก่ MPG และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
• ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
MPG มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รับความเป็ นธรรม กล่าวคือ
▪
▪
▪
▪

ให้ผใู ้ ช้สินค้า และบริ การได้รับประโยชน์สูงสุ ด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา และการบริ การ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม

• เชื่ อมั่นในคุณค่ าของคน
MPG ถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การที่บริ ษทั ฯ เจริ ญรุ่ งเรื องมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ ก็เพราะมี
คนเก่งและดีที่มีความรู ้ความสามารถและคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ MPG จึงเลือกสรรแต่คนเก่ง และดีเข้าทางาน และ
พัฒนาคนให้พร้ อมที่ จะเผชิ ญสภาวะการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไปตลอดเวลา ขณะเดี ยวกันก็สร้ างความผูกพันทางใจให้
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พนักงานมีความรักต่อบริ ษทั ทาให้พนักงานเกิดความมัน่ ใจที่จะทางานเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในอนาคตให้เติบโตไป
ด้วยกัน
• ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
MPG ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชน และทุกประเทศที่ดาเนิ นธุรกิจด้วย โดยคานึงถึงหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ทั้งยังให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดี โดยจะมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุ งและจัดทาเป็ นลายลักษณ์
อักษรในรายงานประจาปี และสื่ ออื่นๆ ของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้น จึงได้กาหนดแนวทางต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มัน่ ใจว่า
ได้รั บ การคุ ้มครองสิ ทธิ ข้ นั พื้ นฐาน อันได้แ ก่ สิ ทธิ ใ นการซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น สิ ทธิ ใ นการได้รั บเงิ นปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ จากบริ ษทั ฯ สิ ทธิ ในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริ ษทั ฯ อย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิในการลงคะแนนเรื่ องสาคัญๆ เป็ นต้น ดังนี้
บริ ษทั ฯ จะจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นแก่ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 หรื อ 14 วันก่อนวันประชุมตามที่
กฎหมายกาหนด และลงประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3
วัน โดยหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม มี ร ายละเอี ย ดวาระการประชุ ม เอกสารประกอบวาระต่ า งๆ พร้ อ มความเห็ น ของ
คณะกรรมการ รายละเอี ยดของเรื่ องเพื่อพิจารณาเหตุผลความจาเป็ น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ
หนังสื อมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ ประชุ ม ซึ่ งในหนังสื อเชิ ญประชุ มจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องนามา
แสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิ ท ธิ ในการเข้าประชุม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง และต่อเนื่ องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็ จ โดยมีการอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือ
หุ ้น ด้วยเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอ โดยจัดประชุมในวันทาการปกติ ณ สานักงานใหญ่ของบริ ษทั ฯ
หรื อสถานที่อื่นใด ซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 บริ ษทั ฯ จะนาข้อมูลหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ ้นเปิ ดเผยใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
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ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการได้จดั ให้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดย
บริ ษทั ฯ ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงสรุ ปผลคะแนนทุกวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ว มีสิทธิลงคะแนนในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยัง
ไม่ได้ลงมติ
ในการประชุมทุกครั้ง บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และโปร่ งใส โดยเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ
หุ ้นมี สิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการแสดงความคิดเห็ นและตั้งคาถามในที่ ประชุ ม ก่ อนการลงคะแนนและสรุ ปมติ ที่
ประชุมในแต่ละวาระและภายหลังการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้ง ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ จะอยู่ตอบคาถามปลีกย่อยจากผูถ้ ือ
หุน้ รายย่อยจนเป็ นที่พอใจของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2557 เป็ นต้นมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ งคาถาม
ล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การส่ งคาถามล่วงหน้าให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบพร้อมกับการนาส่ งหนังสื อเชิญประชุม
และเผยแพร่ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
กรรมการทุกคนจะเข้า ร่ วมการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้ น โดยกรรมการที่ ด ารงตาแหน่ งในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่
รับผิดชอบเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่ วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
การพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ฯ มีประวัติกรรมการที่ตอ้ งการเสนอแต่งตั้งให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
โดยมี 1. ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน 4.จานวนบริ ษทั ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแยก
เป็ นหัวข้อบริ ษทั จดทะเบียน และบริ ษทั ทัว่ ไป 5.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6.ประเภทของกรรมการที่เสนอ 7.ข้อมูล
การเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่าน และ 8. วันที่ เดือน และปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมาการของบริ ษทั ฯ ทั้งหมดนี้ ลงอยู่
ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีการบันทึกประเด็นคาถามคาตอบที่สาคัญให้ครบถ้วน รวมถึงการบันทึกการชี้ แจง
ขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุ มทราบก่ อนการประชุ ม บันทึกรายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ มและกรรมการที่ ลาการประชุ มพร้ อมเหตุผ ล บันทึ กมติ และจานวนคะแนนเสี ย งในแต่ละวาระให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไว้ในรายงานการประชุม ซึ่ งจะเผยแพร่ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อ
ความโปร่ งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมสามารถรับทราบได้ดว้ ย
สาหรับในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 ก่อนจะเลื่อนไปเป็ นวันที่
17 มิ ถุนายน 2563 เนื่ องจากการการแพร่ ระบาดของ COVID-19 แต่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวไม่สามารถดาเนิ นการ
ประชุมได้ เนื่ องจากองค์ประชุมไม่ครบ จึงได้เลื่อนการจัดประชุมต่อไปอีกเป็ นวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยประธาน
กรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม มีการชี้แจงรายละเอียด วิธีการลงคะแนนโดยการใช้บตั รลงคะแนน วิธีการนับ
คะแนน และผลคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ซึ่ งประกอบไปด้วย คะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง
และบัตรเสี ย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งมี ความรวดเร็ ว ถูกต้อง แม่นยา โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
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ประธานในที่ประชุมยังเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนการลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมในแต่ละวาระจนเป็ นที่
พอใจของผูถ้ ือหุ ้น โดยได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
และไม่ มีการเพิ่ มวาระการประชุ มที่ ไม่ ไ ด้แ จ้งให้ทราบล่วงหน้า และมี การเปิ ดเผยให้ส าธารณชนทราบถึ งผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านการประชุมภายในวันประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซด์ของ
บริ ษทั ฯ ในการประชุมมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการบริ หาร และ ด้านบัญชีการเงิน
ผูส้ อบบัญชี เข้าร่ วมประชุม และมีที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมาย ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั ฯ
สาหรับรายละเอียดการประชุมสามารถดูได้จาก “รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563” ในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ (www.hempcorp.co.th) และ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกราย
ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยและผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
(1) กาหนดให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นปี ละ 1 ครั้ ง ภายในเวลาไม่ เกิ น 4 เดื อน นับแต่ วนั สิ้ นสุ ด รอบบัญชี
สาหรับกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องเสนอวาระเป็ นพิเศษในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวกับ
กฎหมาย หรื อข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิจากผูถ้ ือหุ ้น คณะกรรมการบริ ษทั จะมีมติเรี ยกประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไป
(2) ให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้น โดยกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาเรื่ องที่เสนอมาอย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทาง
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน
(3) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยรวมถึ งผูถ้ ื อหุ ้นต่า งชาติ สามารถเสนอชื่ อบุคคล เพื่อรั บการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยกาหนดคุณสมบัติผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการ
พิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่ อนวันประชุ มอย่างน้อย 4 เดื อน โดยในที่ ประชุ มบริ ษทั ฯ จะได้จัดให้มีการลงคะแนนเลื อ กตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
อนึ่ ง สาหรั บการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี คณะกรรมการได้จัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกาหนดช่วงเวลารับเรื่ อง
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม – มกราคม ของปี ถัดไป และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ จากการให้สิทธิ ดงั กล่าว
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ในปี นี้ ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่ อบุคคลเพื่อรั บการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า
(4) สนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอ
รายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ตลอดจนหนังสื อมอบฉันทะที่ผถู ้ ือหุ ้นสามารถกาหนดการลงคะแนนเสี ยงได้
เองเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรื อผูอ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยจัดส่ ง
เป็ นการล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
(5) ดาเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบเป็ นการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสิ นใจลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
(6) ส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุม โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกเป็ นแต่ละวาระเพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยในที่ประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้น เพื่อนาคะแนน
มารวมกับคะแนนเสี ยงที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วในหนังสื อมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งคะแนนเสี ยงในห้อง
ประชุม นอกจากนี้ เพื่อความโปร่ งใสและเท่าเทียมกัน หากกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับการประชุมในวาระ
ใดก็จะงดออกเสี ยงในวาระนั้นๆ
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะที่มีมติไม่เห็นด้วย เพื่อนา
คะแนนมารวมกับคะแนนเสี ยงที่มีมติแบบเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนน โดยประธานในที่
ประชุมได้จดั ให้มีการชี้แจงวิธีการเก็บบัตรและนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มการประชุม
(7) เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่ ง
สาเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซ้ื อ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยให้ยดึ ถือเป็ นวินยั ที่เคร่ งครัด
หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานคนใดกระทาผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
ทั้งนี้ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของ
ข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
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3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม ทั้งภายนอกและภายใน อันได้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และเจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม รวมถึงภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ฯ และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย
เป็ นปั จจัยที่ จะสนับสนุ นให้บริ ษ ัทฯ สามารถเจริ ญเติ บโตได้อย่า งยัง่ ยืน โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิ บตั ิ ตาม กฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยดังกล่าวได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี โดยสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิที่
สาคัญได้ดงั นี้
(1) ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ บริ หารงานด้วยความรู ้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หารและพนัก งานให้ความสาคัญกับการให้สารสนเทศแก่ผูถ้ ื อ
หุ ้นโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ มีขอ้ กาหนดห้ามกรรมการและผูบ้ ริ หารซื้ อหรื อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการประกาศงบการเงิน ซึ่งในระหว่างปี ที่ผา่ นมากรรมการและผูบ้ ริ หารได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด
(2) ลูกค้ า บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสิ นค้าที่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกต้องตาม
กฎหมาย ในราคาที่สมเหตุสมผล และการให้บริ การที่ดีเยี่ยม โดยให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า
อย่ า งถู ก ต้อ งครบถ้ว น และปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขความรั บ ผิ ด ชอบที่ ตกลงกับ ลู ก ค้า อย่า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนรั ก ษา
สารสนเทศที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
(3) คู่ ค้ าและเจ้ าหนี้ บริ ษัท ฯ ถื อปฏิ บัติ ตามพันธะสั ญญาหรื อเงื่ อนไขต่า งๆ ที่ ไ ด้ต กลงกับ คู่ ค ้า และเจ้า หนี้ อ ย่า ง
เคร่ ง ครั ด และด้ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เปิ ดโอกาสให้ แ ก่ คู่ ค ้า ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกัน โดยอยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของบริ ษทั ฯ และคู่คา้
(4) คู่แข่ ง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจค้าปลีก และมีสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ จาหน่ายด้วย โดยในอนาคต
มีแผนที่จะจาหน่ายในลักษณะขายส่ ง บริ ษทั ฯ จึงถือว่าคู่แข่งเป็ นเสมือนผูร้ ่ วมค้า และปฏิบตั ิต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกา
มารยาทของการแข่งขันที่ ดี ไม่กล่าวหาคู่แข่งในทางมิ ชอบ อันเป็ นการกระทาโดยเจตนาเพื่อทาลายชื่ อเสี ยง โดย
ปราศจากข้อมูลที่อา้ งอิงได้
(5) ผู้บริหารและพนักงาน บริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญของพนักงานทุกระดับชั้น โดยสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนา
ความรู ้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่ อง อาทิ มีการจัดอบรมพนักงานขายเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในตัว
สิ นค้าและพัฒนาทักษะการขาย ทั้ง ณ สานักงานใหญ่ และแบบสัญจร มีการจัดอบรมหลักสู ตรคอมพิวเตอร์เพื่อเป็ นการ
เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่พนักงาน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ กองทุนสารองเลี้ยงชี พ
กองทุนประกันสังคม วันหยุดพักผ่อนประจาปี ชุดฟอร์ มพนักงาน เงินสวัสดิการช่วยเหลื อในด้านต่างๆ กิจกรรมเลี้ยง
สังสรรค์อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และกิจกรรมการปี ใหม่ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นสวัสดิการและส่ งเสริ มความสามัคคีในองค์กร
บริ ษทั ฯ ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของ
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พนักงานแต่ละคน ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางและพัฒนาการทางานของบริ ษทั ฯ และให้
ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการพนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนจัดให้มีการดูแลให้เกิด
สภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่ดีในการทางาน เพื่อสุ ขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
(6) สั งคม บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะตอบแทนสังคม ดังจะเห็นได้ว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะจาหน่ ายเฉพาะ
สิ นค้าที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
สิ่ งที่ดี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ก่อตั้ง “มูลนิ ธิแมงป่ องปั นน้ าใจให้สังคม” มาตั้งแต่ตน้ ปี 2549 โดยมีการดาเนิ นกิจกรรม
เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง อาทิ โครงการบริ จาคโลหิ ต ซึ่ งเป็ นโครงการที่ มูลนิ ธิแมงป่ องฯ ร่ วมกับ
สภากาชาดไทย โดยจัดตั้งหน่วยรับบริ จาคโลหิ ต ให้บริ การแก่ผบู ้ ริ หาร พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สานักงานใหญ่
บริ ษ ัท เอ็มพี จี คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน), การด าเนิ นโครงการตู้ปันสุ ข เพื่ อช่ วยเหลื อ พนักงานและผูท้ ี่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 การบริ จาคเงินช่วยเหลือและสิ่ งของตามความเหมาะสม เป็ น
ต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างปฏิสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ โดยการจัดกิจกรรม
ร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ ทั้งในลักษณะการเป็ นผูน้ าการจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ร่ วมกับโรงเรี ยน
เพื่อมอบความสุ ขให้กบั เด็กๆ และผูส้ นใจเข้าร่ วม รวมถึงในลักษณะการให้ความสนับสนุน เช่น การร่ วมกับสานักงาน
เขตในกิจกรรมต่างๆ ที่สานักงานเขตจัดขึ้น เป็ นต้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มี
การรายงานดาเนินการในแต่ละปี ไว้ในรายงานประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(7) บริ ษัทฯ มีนโยบายในการต่ อต้ านการทุจริ ตคอรั ปชั่ นทุกรู ปแบบ ที่ มีการรายงานดาเนิ นการในแต่ละปี ไว้ใน
รายงานประจาปี ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
(8) การแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ฯ จัดช่องทางการรับเรื่ องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ เพื่อรับข้อ
ร้ องเรี ยน ข้อคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ รวมถึ งพฤติ กรรมต่างๆ ที่ อาจส่ อถึ งการทุจริ ต จากผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ผ่าน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ (www.hempcorp.co.th) ซึ่ งผูท้ ี่ ทาหน้าที่ รับร้ องเรี ยนในช่ องทางนี้ คื อ หน่ วยงานนักลงทุ น
สัมพันธ์ หรื อ ติดต่อโดยตรงมาที่
นางสาวคริ มา จรู ญสกุลวงศ์
เลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 02-514-5000
เพื่อบริ ษทั ฯ จะนาไปเป็ นข้อมูลในการตรวจสอบ แก้ไขปั ญหา ตลอดจนปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การและ/
หรื ออื่นๆ โดยผูท้ าหน้าที่รับร้องเรี ยนทั้ง 2 ช่องทางมี หน้าที่จะต้องสรุ ปรายงานข้อร้องเรี ยนและการแก้ไขปั ญหาที่
สาคัญให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ และหากข้อร้องเรี ยนใดที่เกินกว่าความสามารถในการตัดสิ นใจจะต้องนาเสนอ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และคณะกรรมการบริ ษทั ตามลาดับ เพื่อดาเนินการต่อไปทันที
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยึดถืออย่างเคร่ งครัดต่อการรักษาข้อมูลร้องเรี ยนให้เป็ นความลับ ซึ่ งเรื่ องร้องเรี ยนทุกเรื่ องจะรับรู ้
เฉพาะในกลุ่มผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และผู ้เกี่ยวข้องเท่านั้น ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้รับทั้งร้องเรี ยนและคาชมเชย ใน
เรื่ องการบริ การของพนักงานสาขา ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญต่อข้อร้องเรี ยนและคาชมเชยดังกล่าว สาหรับข้อ
ร้องเรี ยน ฝ่ ายจัดการได้มีการตรวจสอบ และดาเนิ นการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นธรรม ด้วยวิธีการอบรมให้ความรู ้
เพิ่มเติม ตลอดจนตักเตือน ลงโทษ พนักงานที่กระทาความผิด สาหรับคาชมเชย ฝ่ ายจัดการ ก็ได้มีการชมเชยพนักงาน
และประกาศให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบเพื่อเป็ นตัวอย่างและสร้างขวัญกาลังใจให้กบั พนักงาน
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ซึ่งจะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ ว และให้ความสาคัญต่อความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานถูกห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ต่อสื่ อมวลชนและนักวิเคราะห์ก่อนที่จะมี การ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ จะกระทาได้โดยผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายเป็ นทางการ คือ นางสาวคริ มา จรู ญสกุลวงศ์ เป็ นนักลงทุนสัมพันธ์ ร่ วมกับ นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย
CFO ที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับสื่ อมวลชน และนักวิเคราะห์ และผูถ้ ือหุน้
ข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน โครงสร้างการถือหุ ้น โดยในส่ วน
ของงบการเงินได้ผา่ นการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อนการเปิ ดเผยแก่ผูถ้ ือหุ ้นและจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่
ดีที่สุดในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการ
ดารงรักษาไว้ซ่ ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรั พย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ต
หรื อการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจาปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
สาหรับข้อมูลที่ไม่ใช่ ขอ้ มูลทางการเงินนั้น บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยโครงสร้างเงินทุน รายการระหว่างกัน คาอธิ บาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ค่าสอบบัญชี และเปิ ดเผยประวัติคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร การฝึ กอบรมและพัฒนา
ความรู ้ดา้ นวิชาชี พของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย จานวนบริ ษทั จด
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ทะเบียนที่คณะกรรมการดารงตาแหน่ งกรรมการ จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “การกากับดูแลกิจการ”
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะ ผูถ้ ื อหุ ้น และนักลงทุนแล้ว ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ รวมถึง งบการเงินรายไตรมาส หนังสื อเชิญประชุม รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข่าวประชาสัมพันธ์บริ ษทั ฯ และการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ ้นมัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีโครงสร้างการดาเนิ นงานที่มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มีการปรับปรุ ง
เว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและมีขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
นอกเหนื อ จากการเปิ ดเผยข้อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ฯ แล้ ว
คณะกรรมการได้จดั ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 0-2514-5000 หรื อ Email: ir@hempcorp.co.th เพื่อให้บริ การ
ข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ กับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และประชาชนทัว่ ไป อีกด้วย
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ การ
ติดตามดูแลการทางานของฝ่ ายจัดการ การแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือ
หุน้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางไว้ดงั นี้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่
(1.1) คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งประกอบด้ ว ยกรรมการทั้ง หมด 8 ท่ า น มี ก รรมการอิ ส ระ 4 ท่ า น และ
กรรมการบริ หาร 3 ท่าน
(1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั และทุกท่า นเป็ นบุคคลที่ มีค วามรู ้ และประสบการณ์ สามารถทาหน้า ที่ ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
(1.3) คณะกรรมการบริ หาร จานวน 4 ท่าน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั
(1.4) คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย ง จานวน 4 ท่ า น ซึ่ งแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั 1 ท่าน เป็ นประธานบริ หารความเสี่ ยง และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง 3 ท่าน เป็ นผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้
ความเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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(1.5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริ ษทั ฯ กาหนดไว้จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเฉลิมพงษ์
มหาวาณิ ช ย์ว งศ์, พล.ต.ท.สฤษฎ์ ชัย เอนกเวี ย ง และนายพนม รั ต นะรั ต กรรมการอิ ส ระ ร่ ว มเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
(2) คุณสมบัติผทู ้ ี่จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั และวาระการดารงตาแหน่ง
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ได้กาหนดคุณสมบัติ
ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษทั ไว้ดงั นี้
(2.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
(2.2) มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(2.3) มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรื อผูม้ ีอานาจใน
การจัดการของหน่วยงาน
(2.4) มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่ อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั จดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษทั
(2.5) มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ระบุวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการซึ่งมีระบุอยู่ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ
16 อยู่แล้วให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจน รวมถึงได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ในหัวข้อ “การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง” และ “กรรมการอิสระ” ตามลาดับ
(3) ภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ
บริ ษทั ฯ ตลอดจนกากับดูแลควบคุมฝ่ ายบริ หารให้ดาเนิ นการเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และยังได้จดั ให้บริ ษทั
ฯ มีระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามการดาเนิ นงานในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอนอกจากนี้คณะกรรมการ
มีการกากับดูแลให้คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการดาเนิ นการตามนโยบายที่ กาหนดไว้ และมีการปรับปรุ งให้
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุ มตั ิ ต่างๆไม่เกิน 25 ล้านบาท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารมีอานาจอนุ มตั ิไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรื อมีส่วนได้เสี ย รวมทั้ง
รายการที่ตอ้ งขอความเห็นจากผูถ้ ือหุน้ ตามข้อกาหนดของ สานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(4) ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความอิสระของประธานกรรมการ
จึ ง ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการ นอกจากนี้ โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษ ัท
ประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ซึ่ งจะทาให้เกิดการถ่วงดุ ลและการสอบทานการ
บริ หารงาน
(5) การแบ่งแยกบทบาทระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
บริ ษัท ฯ มี ก ารก าหนดบทบาทและหน้ า ที่ ร ะหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ ายจั ด การไว้อ ย่ า งชั ด เจน โดย
คณะกรรมการมี หน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและทิ ศทางธุ รกิ จ พิจารณาเรื่ องความขั ดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ รวมทั้งกากับดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนที่ กาหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริ หารจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายที่คณะกรรมการกาหนด
โดยมีหน้าที่เสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุร กิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริ หารงาน เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ และมีการกาหนดขอบเขตและอานาจการอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งหากเกินอานาจของ
ฝ่ ายจัดการ ก็จะต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
(6) เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีถึงความสาคัญของ เลขานุการบริ ษทั เนื่ องจาก เป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและสนับสนุน
งานของคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ ย วกับ ข้อ กฎหมายและระเบี ย บปฏิ บัติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี รวมถึงดูแลให้มี
การด าเนิ นการตามหลักการกากับดู แ ลกิ จการที่ ดี รวมทั้งติ ด ตามให้มีการปฏิ บัติ ต ามนโยบายและข้อแนะนาของ
คณะกรรมการบริ ษทั กากับดูแลให้ คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามทุจริ ต พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคานึ งถึงสิ ท ธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและการปฏิ บตั ิที่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น ทาหน้าที่
ติดต่อสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และดูแลผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนติดต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(7) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(7.1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมาตั้งแต่รายงาน
ประจาปี 2547 ซึ่ งเป็ นปี ที่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นครั้งแรก และมีการทบทวน
ปรับปรุ งอยู่เป็ นประจา และมีการเผยแพร่ ในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ยงั ให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่ วมประชุม อบรม สัมมนา
หลักสู ตรต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นผูจ้ ดั ทั้งหลักสู ตรที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและหลักสู ตรที่มีค่าใช้จ่าย
โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว และได้นาความรู ้ ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์กับบริ ษั ทฯ รวมถึ งมี การ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
ดังจะเห็นได้ว่า บริ ษทั ฯ สามารถพัฒนาการปฏิบตั ิงานจนสามารถได้รับความสาเร็ จจากทั้ง 2 โครงการสาคัญ
คือ ได้รับการประเมินผล อยู่ในระดับ “ดี” ถึง “ดีมาก” จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย
ซึ่ งจัดโดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยได้รับความสนับสนุนจาก สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาโดยตลอด และได้รับการประเมินผลอยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมิ นคุณภาพการประชุ มสามัญประจาปี ซึ่ ง จัดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่ วมกับ สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย โดยในปี ที่ผ่าน
มา บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยอยู่ในระดับ “ดี” และ
โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญประจาปี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” นอกจากนี้ ผลการประเมินจาก Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies : CGR 2020 ซึ่ งด าเนิ น การโดย IOD โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกากับหลักทรัพย์ ให้ มีการประเมินทุกปี เพื่อส่ งเสริ มและยกระดับ CG ของ
บริ ษทั จดทะเบียนไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ประเมินทั้งบริ ษทั จดทะเบียนไทยใน SET และ Mai ซึ่งคะแนนตั้งแต่
ปี 2562 ถึ ง 2563 ใ นภ า พ ร ว มข อ งการ
ประเมิน บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินผลอยูใ่ น
เกณฑ์ “ดี ม าก (Very Good)” ได้ ย กระดั บ
คะแนนขึ้นมาที่ระดับ 4 ดาว จากปี 2561 อยู่
ที่ 3 ดาว ซึ่ งจะเห็ น ว่ า ระดั บ คะแนนของ
บริ ษทั ฯ ดีข้ ึน อันสะท้อนถึงการเอาใจใส่ ต่อ
การเปิ ดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์เป้าหมายของโครงการฯ
สาหรั บการปฐมนิ เทศกรรมการ และพนักงานเข้าใหม่น้ ัน คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การ
บริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศเพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ และฝ่ าย
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ทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั ฯ เป็ นผูด้ าเนิ นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้มีการปฐมนิ เทศ
พนักงานเข้าใหม่ทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่
(7.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่า วจัด ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รั บรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อ กใช้
นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดใน
การจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มีการดารงรักษา
ไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผลเพื่อให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถู กต้อ ง
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริ ตหรื อการ
ดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และทุกท่านมี
ความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ สาหรับ ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี
(7.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน โดยได้จดั ตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ งรายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ถือเป็ นการเสริ มสร้างระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อลดความเสี่ ย งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประเมิ นและติ ด ตามการปรั บปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่ องที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิการอื่นๆ
แยกออกจากผูต้ ิดตามประเมินผลเพื่อให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังให้
ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลดียงิ่ ขึ้น
(7.4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยงานตรวจสอบภายในมี การประเมิ นปั จจัยความเสี่ ยง ตลอดจนจัด ให้มี
มาตรการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดความเสี่ ยง และมีการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง
และรายงานในแบบประเมิ นความเพีย งพอของระบบการควบคุ มภายในแล้วก็ ตาม คณะกรรมการยังตระหนักถึ ง
ความสาคัญต่อนโยบายบริ หารความเสี่ ยง จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และกาหนดขอบเขตหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตามที่ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
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รายงานประจาปี ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะมีการประชุมและรายงานต่อ
คณะกรรมการ
(7.5) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อนโยบายจริ ยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อภารกิจในการดาเนิ นงาน จริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่ จะต้องมี ต่อ Stakeholder ทุกส่ วน จึ งได้จัด ทาข้อพึ งปฏิ บัติเกี่ ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ซึ่ งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และได้จดั พิมพ์ตลอดจนให้
ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ให้ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ฯ และยึดหลักการในการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามภารกิจของ บริ ษทั ฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรมจริ ยธรรมธุรกิจ
(7.6) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิ ดรายการที่ อาจมี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้พิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ รวมทั้ง มี ก ารปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมื อนทารายการกับบุคคลภายนอก และได้
เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลหรื อความจาเป็ น ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
(8) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประชุ มคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอและมี การประชุ มพิเศษเพิ่มเติ มตามความ
จาเป็ น แต่ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยมีการกาหนดวาระการประชุมชัดเจน และมีการส่ งหนังสื อเชิญประชุมล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม และมีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกท่านให้ความสาคัญกับการประชุมคณะกรรมการเป็ นอย่างมาก สาหรับจานวนครั้งในการเข้าร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการในปี ที่ผ่านมา ได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ใน
หัวข้อ “คณะกรรมการบริ ษทั ” แล้ว
(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(9.1) ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
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ชุดย่อย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ ตลอดจนได้ทาการเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั จดทะเบี ยนในหมวดอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเปรี ยบเที ย บกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดรายได้ และผลประกอบการในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
(9.2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่ า ตอบแทนผูบ้ ริ หารของบริ ษัท ฯ เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทนกาหนด ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน โดย
คณะกรรมการบริ หาร จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนดังกล่าว
ทั้งนี้ รายละเอียดจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ได้เปิ ดเผยไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร”

โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน 4 คณะ
ซึ่ งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน,
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูน้ าองค์กรที่มีอานาจเต็มในการกากับดูแลบริ หารงาน เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆของ
บริ ษทั ดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่ อสัตย์สุจริ ต เพื่อให้องค์กรมี
การบริ หารจัดการที่ดี มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผุ ้
ถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักกากับดูแลกิจการที่ดี
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไปด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2)
ของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และควรเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสาม (1/3)
ของจานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยจะต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงกรรมการในรายงานประจาปี ทุกปี
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1.2 คณะกรรมการบริ ษทั เลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั ว่าด้วยกิจการซึ่ งประธานกรรมการ
มอบหมาย
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน โดยในการ
สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นจานวนที่
เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู ้ ความ
ชานาญ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจและความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ
และคุณสมบัติที่สาคัญอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการที่เป็ นกรรมการบริ หาร จานวน 3 ท่าน
(2) กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 6 ท่าน ในที่ น้ ี ประกอบด้วยกรรมการอิ สระ จานวน 4 ท่าน คิดเป็ น
สัดส่ วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 44.45 ของกรรมการทั้งหมด (ในหัวข้อ การสรร
หาและแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด)
อนึ่ง ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีรายนาม จานวนการเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั รวม 8 ครั้ง และการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ 2 ครั้ง รวมถึงจานวนครั้งที่ประชุม ดังนี้ (โดยคณะกรรมการตามตารางนี้ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั แล้ว)
รายชื่ อ
1. นายวิสิฐ
ตันติสุนทร
2. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์
3. นายธะเรศ โปษยานนท์
4. นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง
5. นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุ ริยา
6. นายวิทูร
มโนมัยกุล
7. นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร
8. นายปิ ยวรรพ์ทา ตรี เอนกวนิศ
9. นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

จานวนครั้งที่ คิดเป็ นร้ อยละ จานวนครั้งที่
เข้ าร่ วมประชุม ของการประชุม เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
ทั้งหมด
ผู้ถือหุ้น
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
7/8
87.5
2/2
8/8
100
2/2
8/8
100
2/2
7/7
100
2/2
7/7
100
2/2

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
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1. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ , นายธะเรศ โปษยานนท์ , นางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง และ นางสาวณลันรั ตน์ นันท์ นนส์ ลาออกตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม
2563
2. นายวิสิฐ ตันติสุนทร และ นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร ลาออกตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2564
3. นายปิ ยวรรพ์ ทา ตรี เอนกวนิศ และ นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ลาออกตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม 2564
4. นายวิทูร มโนมัยกุล ลาออกตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม 2564

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 9 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่ อกรรมการ
พลเอก ดร.สุ รพันธ์ พุ่มแก้ว
พล.ต.อ.สฤษฎ์ชยั
เอนกเวียง
นายเฉลิมพงษ์
มหาวาณิ ชย์วงศ์
นายพนม
รัตนะรัต
นายสามารถ
ฉัว่ ศิริพฒั นา
นายสิ ทธิชยั
เกษรสมบัติ
นายธิบดี
มังคะลี
ดร.กาพล
บุริยเมธากุล
นางศุภากร
ฉัว่ ศิริพฒั นา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
1. แต่ งตั้งกรรมการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
- พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทน นายวิสิฐ ตันติสุนทร
- นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทน นางกิตติ์ยาใจ ตรี เอกวิจิตร
- นายสิ ทธิชัย เกษรสมบัติ เข้าดารงตาแหน่ งกรมการ แทน นายนริ นทร์ โอภามุรวงศ์
2. แต่ งตั้งกรรมการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
- นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทน นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา โดยแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
- พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทน นายปิ ยวรรพ์ พา ตรี เอนกวนิศ โดยแต่ งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3. แต่ งตั้ง นายพนม รั ตนะรั ต, นายธิ บดี มังคะลี และ ดร.กาพล บุริยเมธากุล เป็ นกรรมการใหม่ จากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
4. แต่ งตั้ง นายพนม รั ตนะรั ต กรรมการอิสระ เป็ นกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตาแหน่ ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
5. แต่ งตั้ง นางศุภากร ฉั่ วศิริพัฒนา เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ แทน นายวิทูร มโนมัยกุล จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 26 วรรค 3 อานาจคณะกรรมการบริ ษทั ได้แก่ กรรมการสองคนลงลายมื อชื่ อ
ร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอานาจกาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ได้
โดยกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย นายสามารถ ฉั่วศิริพฒั นา และนายสิ ทธิ ชยั เกษร
สมบัติ กรรมการทั้งสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดให้ในแต่ละปี กรรมการบริ ษทั ต้องหมุนเวียนออกจากตาแหน่ งเป็ น
จานวน หนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทั้งคณะ โดยในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการ
หนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ งไม่
อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่ งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จานวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่ งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่ งในสาม (1/3)
ของจานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่ งจะพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกก็ได้ และให้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น ก็ให้
จับสลากกัน ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรณี ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั
นอกจากนี้การพ้นวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก โดยยืน่ ใบลาออกต่อบริ ษทั ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกนั้นถึงบริ ษทั
3) ขาดคุณสมบัติ หรื อ มีลกั ษณะต่องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นลงมติให้ออกโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดยมีจานวนหุ ้นนับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ทั้งนี้ กาหนดให้ในกรณี ที่ตาแหน่ งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ ้ นั จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่เข้ามาแทนเท่านั้น และกาหนดมติของ
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คณะกรรมการในการเลื อกกรรมการนี้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ สาหรับกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระมีดงั นี้
ลาดับ

รายชื่ อกรรมการ

1
2
3

พลเอก ดร.สุ รพันธ์ พุ่มแก้ว
พล.ต.อ.สฤษฎ์ชยั
เอนกเวียง
นายเฉลิมพงษ์
มหาวาณิ ชย์วงศ์

4
5
6

นายพนม
นายสามารถ
นายสิ ทธิชยั

รัตนะรัต
ฉัว่ ศิริพฒั นา
เกษรสมบัติ

7

นายธิบดี

มังคะลี

8
9

ดร.กาพล
นางศุภากร

บุริยเมธากุล
ฉัว่ ศิริพฒั นา

2564
2563
2562
กรรมการที่ครบ
กรรมการที่ครบ
กรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระ กาหนดออกตามวาระ กาหนดออกตามวาระ
/
/
/
ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
/
/
ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
/

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ ได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
1) คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุ จริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริ ษทั โดย มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
2) กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั ฯ
3) ควบคุมกากับดูแลการบริ หาร และการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามเป้าหมายตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ ซ่ ึ งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการ
ได้แก่ เรื่ องที่ กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เช่ น การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษ ัทฯ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั ฯ การแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับบริ ษทั ฯ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวมกิจการ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยง
และการซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ กาหนด
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4) จัดให้มีการจัดทารายงานทางการเงินซึ่งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผ่านการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจาปี ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี
5) จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส โดยคานึงถึงความเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูล
6) จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ฯ อย่างเหมาะสม
7) จัด ให้มีร ะบบการควบคุ มภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ย งที่ เ พี ย งพอและมี ประสิ ทธิ ผ ล โดยให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รายละเอียดคณะกรรมการ บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ซึ่ งบริ ษทั เอ็มพีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ประกอบกิ จการโดยการถื อหุ ้นและเป็ นบริ ษัทย่อยที่ ประกอบธุ ร กิ จหลัก แสดงไว้ภ ายใต้หัวข้อ ข้อมู ล
หลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
การประชุม
1) คณะกรรมการจะต้องมีการมาร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์
ประชุม
2) ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณี ที่ประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อ
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ในกรณี ที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม แต่ถา้ ไม่มีรองประธาน กรรมการ หรื อ มีแต่ไม่อยูใ่ นที่ประชุมนั้น หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานที่ประชุม
3) ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อ ผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่ในกรณี ที่เป็ นการจาเป็ นรี บด่วนที่จะต้องรักษาสิ ทธิและประโยชน์
ของบริ ษทั ซึ่งต้องแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
4) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
บทบาทอื่นๆ
1) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า ในกรณี ที่กรรมการมีส่วนได้เสี ยในสัญญาใดที่บริ ษทั ทาขึ้น
หรื อ กรณี ที่จานวนหุน้ หรื อ หุน้ กูข้ องกรรมการที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ในเครื อเพิ่มขึ้น หรื อ ลดลง
2) กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิ จารณา แต่ท้ งั นี้ จะไม่รวมถึง
บรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริ ษทั
3) กรรมการของบริ ษทั จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
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บริ ษทั มีคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั อีกจานวน 4 คณะ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. คณะกรรมการบริ หาร

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งทุกท่านล้วนแต่มีความรู ้ความเข้าใจ
หรื อมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรื อการเงิน นอกจากนี้ ยงั เป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด จานวน 3
ท่าน โดยมีรายนามและจานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ชื่ อ – นามสกุล
1. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
แทน นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์\1
2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์\2
แทน นายธะเรศ โปษยานนท์\1
3. นายพนม รัตนะรัต\3
แทน นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง\1

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนการ
เข้ าร่ วมประชุม
(ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)
100
100
100

* โดยมี ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตาแหน่ ง
หมายเหตุ 1. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายธะเรศ โปษยานนท์ และนางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2563
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับการแต่ งตั้งจากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564
3. นายพนม รั ตนะรั ต ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
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กรรมการที่มีความรู ้ความเข้าใจ หรื อ มีประสบการณ์ดา้ นบัญชี หรื อ การเงิน
1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์ จบการศึกษาปริ ญญาโท MBA General Management University of Leicester
และปริ ญญาตรี BBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
2. นายพนม รัตนะรัต จบการศึกษาปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง และปริ ญญาตรี
บริ หารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมตั ิการกาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ดงั นี้
1. ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
2. เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กาหนด และต้อง
2.1 ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั
2.2 ไม่ เ ป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดี ย วกันเฉพาะที่ เ ป็ นบริ ษ ัทจด
ทะเบียน
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ งรายที่มีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นการบัญชี หรื อ
การเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริ ษทั สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนิ นงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ดังนี้
1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บ ริ ษัท ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงานดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ด
ต่อบริ ษทั ฯ
6) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
ช. ความเห็ นหรื อข้อสั งเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รั บจากการปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ตามกฎบัต ร
(Charter)
ซ. รายการอื่ นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
7) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อคณะกรรมการบริ ษัท โดยตรงและต้องรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ หากพบรายการหรื อการกระทาที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานการเงินและ
ผลการด าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ ทราบเพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ณ วัน ที่ 25 กุ ม ภาพัน ธ์ 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาผลตอบแทนของบริ ษัท ฯ ประกอบด้ว ย
ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ชื่ อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

จานวนการ
เข้ าร่ วมประชุม (ครั้ง)

สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)

1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์\2
ประธานกรรมการสรรหา
2/2
100
แทน นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์\1
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
กรรมการสรรหา
2/2
100
แทน นายธะเรศ โปษยานนท์\1
3. นายพนม รัตนะรัต\2
กรรมการสรรหา
2/2
100
แทน นางทัธนา รอดโพธิ์ทอง\1
* โดยมี ผู้จัดการฝ่ ายบุคคล (HR) เป็ น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยตาแหน่ ง
หมายเหตุ 1. นายนริ นทร์ โอภามุรธาวงศ์ นายธะเรศ โปษยานนท์ และนางทัธนา รอดโพธิ์ ทอง ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2563
2. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์ วงศ์ ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง
ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ นายพนม รั ตนะรั ต ได้ รับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
1) ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ ติดตามแผนสื บ

2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทอดตาแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสาหรับการดารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หารระดับสู ง เมื่อครบวาระหรื อมี
ตาแหน่งว่างลง
กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริ ษทั กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส
กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ เป็ นการล่วงหน้าจากผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย
เพื่อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
มีอานาจเรี ยกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ที่
ปรึ กษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนประจ าปี ของกรรมการ กรรมการผู ้จัด การ ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
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2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตามรายนามดังต่อไปนี้
จานวนการเข้ า
ชื่ อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
ร่ วมประชุม
(ครั้ง)
1. นายสามารถ
ฉัว่ ศิริพฒั นา\1
ประธานกรรมการบริ
ห
ารความเสี
่
ย
ง
แทน นายธะเรศ
1/1
โปษยานนท์\2
2. นายเฉลิมพงษ์
มหาวาณิ ชย์วงศ์\1
กรรมการบริ
ห
ารความเสี
่
ย
ง
แทน นางทองอยู่
1/1
ถาวรสกุลชัย\3
3. นายพนม
รัตนะรัต\1
แทน นายกันต์พจน์ เจริ ญภัทรปรี ดา\3 กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1/1
* โดยมี นางสาวไพรั ลยา วงศ์ สกุลเพชร ฝ่ ายกฎหมาย เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

สั ดส่ วน
(ร้ อยละ)
100
100
100

หมายเหตุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา, นายเฉลิมพงศ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์ , นายพนม รั ตนะรั ต และนายพงศกร พงศ์ สถาพร ได้ รับการแต่ งตั้ง จากมติ
คณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. นายธะเรศ โปษยานนท์ ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
3. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย และนายกันต์ พจน์ เจริ ญภัทรปรี ดา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
1) กาหนดนโยบาย และกรอบการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2) ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ ยง และอนุมตั ิแผนการจัดการความเสี่ ยงเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ
ได้มีแผนการจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
3) กากับดู แลและสนับสนุ นให้การบริ หารความเสี่ ย งประสบความส าเร็ จในระดับองค์กรตลอด จนระดับ
โครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสี่ ยงในแต่ละปั จจัย เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4) ส่ งเสริ มและพัฒนานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ ยง โดยกาหนดให้การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นความ
รับผิดชอบร่ วมกันของผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูส้ อบทานเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง รวมทั้งมี
การนาระบบการบริ หารความเสี่ ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
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6) รายงานการกากับผลการประเมิ นความเสี่ ยง และการดาเนิ นงาน เพื่อลดความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบเป็ นประจา ในกรณี ที่มีเรื่ องสาคัญซึ่ งกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็ วที่สุด
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2.4 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 4 ท่าน
ดังนี้
ชื่ อ – นามสกุล

ตาแหน่ ง

1. นายสามารถ ฉัว่ ศิริพฒั นา\1

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายสิ ทธิชยั เกษรสมบัติ\2

กรรมการบริ หาร

3. นายธิบดี มังคะลี\2

กรรมการบริ หาร

4. นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย

กรรมการบริ หาร

* โดยมี นางสาวคริ มา จรู ญสกุลวงศ์ เป็ น เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
หมายเหตุ 1. นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา การแต่ งตั้ง จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
2. นายสิ ทธิชัย เกสรสมบัติ และนายธิบดี มังคะลี ได้ การแต่ งตั้ง จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 3//2564 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564

ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการทบทวนขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบนั ดังนี้
1) พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และอานาจการบริ หารงาน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2) มี อานาจอนุ มตั ิ แ ละมอบอานาจช่ วงอนุ มตั ิ การเบิ กจ่ายเพื่อจัดซื้ อจัดจ้า งซึ่ งทรั พ ย์สิ น บริ การ และการท า
รายการอื่น เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุมตั ิรายการปกติทวั่ ไปทาง
การค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25 ล้านบาทหรื อเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบ
อานาจอนุ มตั ิ และดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้ วงเงิ น
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั
3) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกูห้ รื อการขอสิ นเชื่อใดๆ เพื่ อธุรกรรมตามปกติของบริ ษทั ฯ รวมถึงการเป็ นผูค้ ้ า
ประกัน หรื อการชาระเงินเพื่อการดาเนิ นธุ รกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ ที่มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 25
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ล้านบาทหรื อเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิและดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษทั
4) กาหนดโครงสร้างองค์กร และการบริ หาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึ กอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริ ษทั ฯ
5) มีอานาจในการแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ในตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
6) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริ หารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และไม่รวมถึงการมอบอานาจให้คณะกรรมการบริ หารอนุ มตั ิรายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย ซึ่ งการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ อง
นั้นๆ

3. การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิ สระ
กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด และทาหน้าที่สรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้า มาดารงตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด แทนตาแหน่งที่ว่างลง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
และเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นลาดับต่อไปแล้วแต่กรณี
3.1 กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯ มีกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึ่ งมากกว่า 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการบริ ษ ัททั้งหมด และในรอบระยะ 2 ปี ที่ ผ่านมา ทุกท่านไม่มีความสั มพันธ์ ทางธุ ร กิ จหรื อ การ
ให้บริ การทางวิชาชีพ โดยมีรายนามกรรมการอิสระ ดังนี้
ชื่ อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.

พลเอก ดร.สุ รพัน พุ่มแก้ว\1
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชยั เอนกเวียง\2
นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์วงศ์\2
นายพนม รัตนะรัต\3

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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หมายเหตุ 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ ว ได้ รับการแต่ งตั้ง จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564
2. พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิ ชย์ วงศ์ ได้ รับการแต่ งตั้ง จากมติคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
11 มกราคม 2564
3. นายพนม รั ตนะรั ต ได้ รับการแต่ งตั้ง จากมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต้องมีจานวนสัดส่ วนของกรรมการที่ เป็ นอิสระเพียงพอที่จะสามารถ
ตรวจสอบถ่วงดุลการทางานของคณะกรรมการบริ ษทั และการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่ องการถื อหุ ้นของกรรมการอิ สระตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กาหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดีย วกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษา ของส่ วนราชการซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่ เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั หรื อผู ้ มีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิ จการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรื อให้กูย้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ ง
เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของ
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บริ ษทั ฯ หรื อ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุมหรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผู ้มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์
คณะ (Collective Decision) ได้
คาว่า “หุ ้นส่ วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรื อผู ้
ให้บริ การทางวิชาชี พ ให้เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการให้บริ การทางวิชาชีพ (แล้วแต่
กรณี ) ในนามของนิติบุคคลนั้น
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตาม (4) หรื อ (6) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถพิจารณาผ่อนผัน
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ได้ หากคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบั ติหน้าที่และการให้
ความเห็ นที่ เป็ นอิ สระของกรรมการอิ สระดังกล่าว โดยบริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ไว้ในแบบรายงาน 56-1
รายงานประจาปี และในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูข้ ออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
3.2 การสรรหากรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษัท ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ กาหนดให้ในการประชุ ม สามัญ ประจาปี ทุ กครั้ ง ให้
กรรมการจานวนหนึ่ งในสามของจานวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากต าแหน่ ง และกรรมการซึ่ งจะพ้นจาก
ตาแหน่ ง อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกก็ได้ ซึ่ งจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดย
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสี ยง
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนื อไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลื อก
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลื ออยู่ของกรรมการที่ เข้ามาแทนเท่านั้น โดยมติ ของคณะกรรมการดังกล่าว ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยรวมถึงผูถ้ ือหุ ้นต่างชาติ สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น โดยกาหนดคุณสมบัติผทู ้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อ
หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริ ษทั ฯ
ผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไว้อย่างชัดเจน และประกาศให้ทราบผ่านทางช่องทางของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 4 เดือน โดยในที่ประชุม บริ ษทั ฯ จะได้จดั ให้
มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วย
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อนึ่ ง สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 คณะกรรมการได้จดั ให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกาหนดช่วงเวลารับ
เรื่ องตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง มกราคม ของปี ถัดไป และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ จากการให้สิท ธิ
ดังกล่าวในปี นี้ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทน ได้กาหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์ ใ นการสรรหา
กรรมการบริ ษทั โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่ งบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
2. มีความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
3. มีประวัติการทางานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรื อผูม้ ีอานาจในการ
จัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็ นอิสระ ปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่ อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้
บริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ โดยดารงตาแหน่งกรรมการ
ในบริ ษทั และบริ ษทั จดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริ ษทั
5. มีอายุและประสบการณ์การทางานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์
3.3 การพัฒนากรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเรื่ องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยได้จดั ให้กรรมการเข้ารับการ
อบรมความรู ้และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู ้และเสริ มสร้างวิสัยทัศน์
ให้กว้างไกลอยู่เสมอ กรณี มีกรรมการเข้าใหม่ได้จดั ให้มีการแนะนาภาพรวมการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
รวมทั้งได้ส่งมอบโครงสร้างและคู่มือกรรมการ ซึ่ งจะมีขอ้ มูลสาคัญที่กรรมการพึงทราบ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั จะต้องได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่ วมสัมมนาเพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และส่ งเสริ มทักษะในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่ อง
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจาทุกปี ด้วยเห็นว่า จะช่วย
ให้ค ณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็ น และอุปสรรคต่า งๆ ในระหว่า งปี ที่ ผ่า นมา และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการทางานของคณะกรรมการ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ โดยการประเมิ นผลการ
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ปฏิบตั ิงานนั้น มีวตั ถุประสงค์สาคัญเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการแต่ละท่านได้สอบทานผลการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองในปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนได้ช่วยปรับปรุ งในการทาหน้าที่ให้มีประสิ ทธิผลมากขึ้น
โดยเลขานุ การบริ ษทั จะนาส่ งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการ ให้กบั คณะกรรมการทุกคน
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานประจาปี ทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่ งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิ น เสร็ จ
เรี ย บร้ อยแล้ว จะนาส่ งแบบประเมิ นกลับมายังเลขานุ การบริ ษัทเพื่ อรวบรวม และนามาสรุ ปผลให้ประธาน และ
กรรมการบริ ษทั รับทราบ ในที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งถัดไป แบ่งเป็ นเกณฑ์ ดังนี้
- เกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็ น 5 ระดับ
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นน้อยมาก
2 = เห็นด้วยน้อย
หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นน้อย
3 = เห็นด้วยปานกลาง หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นพอสมควร
4 = เห็นด้วยมาก
หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นมาก
5 = เห็นด้วยมากที่สุด หรื อ มีการดาเนินการในเรื่ องนั้นอย่างดีเยีย่ ม
- เกณฑ์ในการสรุ ปผลการประเมิน
1. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 90 - ระดับดีมาก
2. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 80-90 - ระดับดีและยอมรับได้
3. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 70-80 - ระดับพอใช้
4. อยูใ่ นระดับ Percentile ที่ 0-70 - ระดับปรับปรุ ง และนามาพิจารณาโดยเร็ ว
ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและโครงสร้างการบริ หารจัดการจึงทาให้คณะกรรมการชุด
ปัจจุบนั ไม่อาจประเมินคณะกรรมการที่ปฏิบตั ิหน้าที่ชุดก่อนได้ สาหรับผลการประเมินจากปี ก่อน มี 3 แบบ ได้แก่ แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และแบบประเมินการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร (Chief Executive Officer : CEO) เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณา
ผลงานและปรับปรุ งแก้ไข โดยการประเมินควรจัดทาทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินไปปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและกิ จการของบริ ษทั ฯ และเพื่อเป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการประเมิ นผลการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษัท และยกระดับ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านของกรรมการ พบว่ า การประเมิ น
คณะกรรมการบริ ษทั มีการปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ
อยู่ในระดับ Percentile ที่ 86.76 อยู่ในระดับดีและยอมรับได้ ส่ วนการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มี
การปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมของคณะกรรมการ อยู่ในระดับ Percentile
ที่ 86.45 อยู่ในระดับดี และยอมรั บได้ และเมื่ อเที ยบระหว่าง ปี 2561 กับ 2562 ผลการประเมิ นโดยรวมอยู่ในระดับ
Percentile ที่ 85.86 ยังคงอยูใ่ นระดับเดียวกัน คือ ระดับดีและยอมรับได้ ส่ วนการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของประธาน
เจ้า หน้า ที่ บริ หาร (Chief Executive Officer : CEO) มี การปฏิ บัติหน้า ที่ โ ดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และการสื บทอด
ตาแหน่ง อยูใ่ นระดับที่ยงั ต้องปรับปรุ ง
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ สามารถสร้ างผลประกอบการที่ ดีให้แก่ บริ ษทั ฯ
รวมถึงเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและเกื้อกูลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย 2 บริ ษทั คือ
บริ ษทั โซลเมท อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และ บริ ษทั เอ็มพีจี เอนเนอร์ ยี่ จากัด ทั้งนี้ ในการบริ หารงานของบริ ษทั ย่อย
หรื อบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯ มีนโยบายมอบหมายให้ผบู ้ ริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
นั้นๆ เข้าไปทาหน้าที่ในการบริ หารงาน ในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ฯ เพื่อดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไป
ตามนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมถึงมีหน้าที่รายงานฐานะทางการเงินและผล
การดาเนิ นงาน ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างสม่าเสมอเพื่อกาหนดแผนงานและ
เป้าหมายในการดาเนินงานต่อไป

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ได้มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงห้าม
ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่
ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของข้อมูลใดๆ และไม่ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษ ัทฯ
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน โดยให้ยดึ ถือเป็ นวินยั ที่เคร่ งครัด หากผูบ้ ริ หารหรื อพนักงาน
คนใดกระทาผิดวินยั จะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง
บริ ษ ัท ฯ มี นโยบายในการควบคุ ม มิ ใ ห้บุค ลากรนาข้อ มู ล ภายในองค์ก รไปเปิ ดเผยให้ แ ก่ ผู ้อื่ น รวมถึ ง เพื่ อ
ผลประโยชน์ส่วนตนโดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารดังนี้
(1) ให้ ค วามรู ้ แ ก่ ก รรมการรวมถึ ง ผู ้บ ริ ห ารฝ่ ายต่ า งๆ รั บ ทราบเกี่ ย วกับ หน้ า ที่ ที่ ต้อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) กาหนดให้ผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และจัดส่ งสาเนารายงานดังกล่าวให้แก่ บริ ษทั ฯ ในวันเดี ยวกับวันที่ ส่งรายงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ดาเนินการส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้ผบู ้ ริ หารทราบว่า ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ที่มี
ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรั พย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรั พย์ของบริ ษทั ฯ ในช่ วง 1 เดื อน ก่ อนที่ งบ
การเงินหรื อข้อมูลภายในนั้น จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
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ทั้งนี้ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ปรากฏว่ามีการ
เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบเอกสารหรื อรู ปแบบของ
ข้อมูลใดๆ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาอย่างถี่ถว้ น ทั้งในเรื่ องของความเชี่ยวชาญ มาตรฐานในการทางานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน แล้ว
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณานาเสนออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจาทุกปี
ในปี 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้ง นายสุ วฒั น์ มณี กนกสกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 8134 หรื อ นางสาวอริ สา ชุมวิสูตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 หรื อ นายพีระเดช พงษ์เสถียร
ศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 จาก บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
โดยในปี ที่ ผ่านมามี ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ น ไม่เ กิ น 920,000 บาท โดยราคานี้ ยงั ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ซึ่ งเบิ กตามจริ ง แต่ไม่ เกิ น 10,000 บาท (ค่าพาหนะในการปฏิ บตั ิ งาน, ค่าล่วงเวลา, ค่าไปรษณี ย,์ ค่า
โทรศัพท์) ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจาก บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด
รวมถึงไม่มีการควบรวมกิจการ หรื อการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด ยังเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษัทย่ อยของบริ ษัทฯ จานวน 2 บริ ษัท คื อ บริ ษ ัท โซลเมท อิ นเตอร์ เ นชั่น แนล จากัด กาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 140,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562 จานวน 15,000 บาท และ บริ ษทั
เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด กาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่ งลดลงจากค่าสอบบัญชีของปี 2562
จานวน 15,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี และ บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ หรื อ
ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระ

การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดู แล
กิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเทียน โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ยังไม่มีการนาหลักการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code มา
ปรับใช้กบั บริ ษทั ฯ แล้ว โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริ บททาง
ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษัท จดทะเที ย นปี 2560 หรื อ
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"Corporate Governance Code for Listed Companies 2017" เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิที่จะช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษทั
ในการสร้างกลไกกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ซึ่ งจะได้ประโยชน์
ควบคู่กนั ไปด้วย โดยเรี ยบเรี ยงให้เป็ นหมวดหมู่ข้ นั ตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจ ตั้งแต่การกาหนดเป้ าหมาย
การดาเนิ นธุรกิจ ตลอดจนการติดตาม และการเปิ ดเผยผลดาเนิ นการ ซึ่ งประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 คือ หลัก
ปฏิบตั ิและหลักปฏิบตั ิย่อย และส่ วนที่ 2 คือ แนวปฏิบตั ิและคาอธิ บาย โดยได้วางหลักปฏิบตั ิสาหรับคณะกรรมการ 8
ข้อหลัก ที่บริ ษทั ฯ เริ่ มดาเนินการตั้งแต่ปี 2562 แล้ว ดังนี้

หลักเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่ สามารถปฏิบัติได้
คณะกรรมการบริ ษทั ควรกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น หรื อหากสามารถกาหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น ก็จะเป็ นการดียิ่งขึ้น เนื่ องด้วยรู ปแบบ
ธุรกิจหลักของบริ ษทั นั้น คือธุรกิจค้าปลีกที่ตอ้ งการความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเฉพาะทาง คณะกรรมการบริ ษทั จึง
ไม่ได้มีการกาหนดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่ องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริ ษทั ฯ นั้นมีความจาเป็ นและสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และ
การให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อชี้แนะทิศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ดังจะเห็นได้จากการที่บริ ษทั ฯ สามารถออกจาก
หมวดฟื้ นฟูกิจการและหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สามารถกลับเข้าซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประสบ
ความสาเร็ จ แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ก็มีการเปิ ดเผยข้อมูลวันที่ ที่กรรมการอิ สระแต่ละท่านได้เข้าดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ในวาระปั จจุบนั ไว้ในรายงานประจาปี ไว้ในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
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อย่างไรก็ตาม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ได้กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราซึ่งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งนี้จะเป็ นกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุด โดยบริ ษทั ฯ
ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเข้ารั บการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ เป็ นการ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดื อนก่ อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี จึ งอาจกล่าวได้ว่าบริ ษทั ฯ มิ ได้ละเลยต่อการไม่
ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในเรื่ องการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ หากแต่กรรมการ
อิสระก็ยงั มีการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตราของ
ทุกปี
อนึ่ ง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่ องของการสอบทานการกากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และเรื่ อง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็ นประจา ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
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