หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ณ สิ้ นปี 2558 มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่ำน แบ่งเป็ นกรรมอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ, ประสบกำรณ์และทักษะที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั โดยคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ได้รับควำมเห็ นชอบจำกที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ดำรงตำแหน่ ง
ดังกล่ำว สำหรับรำยละเอียดที่เกี่ ยวข้องและขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบปรำกฏอยูใ่ น
หัวข้อโครงสร้ำงและกำรจัดกำร
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ บ าล ประกอบด้ ว ยกรรมกำรอิ ส ระ 3 ท่ ำ น โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นกรรมกำรอิสระผูไ้ ม่มีส่วนได้เสี ยและไม่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
ใดๆ กับบริ ษทั , คณะกรรมกำรบริ ษทั , คณะกรรมกำรบริ หำร, ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับ บุ ค คลดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วมำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ ำ น เป็ นผู ้มี ค วำมรู ้ แ ละ
ประสบกำรณ์ เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่ อถือของงบกำรเงิน สำหรับรำย
รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องและขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบปรำกฏอยูใ่ นหัวข้อโครงสร้ ำง
กำรจัดกำร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
อีก 2 ท่ำน รวมเป็ น 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทั้ง 3 ท่ำน เป็ นผูม้ ี
ควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 2 ท่ำน รวม
เป็ น 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทั้ง 3 ท่ำน เป็ นผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์เพียง
พอที่จะทำหน้ำที่ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและป้ องกันควำมเสี ยหำยที่จะเกิดขึ้นได้
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอีก 2 ท่ำน รวมเป็ น 3
ท่ ำ น โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรของบริ ษ ัท ทั้ง 3 ท่ ำ น เป็ นผู ้มี ค วำมรู ้ ค วำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์เพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรบริ หำรบริ ษทั ให้มีควำมมัง่ คง ก้ำวหน้ำ มีศกั ยภำพใน
กำรแข่งขันกับบริ ษทั อื่นๆที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกัน

2. การกาหนดวาระกรรมการ
ตำมข้อบังคับของบริ ษ ทั ข้อที่ 13 กำหนดให้ในกำรประชุ มสำมัญประจำปี ทุ กครั้ง ให้กรรมกำร
ออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำมและถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำนวนใกล้ที่สุ ดกับ ส่ วนหนึ่ ง ในสำม โดยให้ก รรมกำรคนที่ อยู่ใ นตำแหน่ ง นำนที่ สุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่งและกรรมกำรที่จะออกตำมวำระนี้อำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของบริ ษทั ได้กำหนดขึ้นเท่ำกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่ำวคือ
1. ต้องถื อหุ ้นไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรงำนในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั
ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้ำง พนักงำน หรื อที่ปรึ กษำที่ได้รับเงิ นเดือน
ประจ ำจำกบริ ษ ัท บริ ษ ัท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม บริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ผูถ้ ื อหุ ้ น รำยใหญ่ ข องบริ ษ ัท เช่ น
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริ ษ ัท ไม่ ส ำมำรถเป็ นกรรมกำรตรวจสอบได้เ นื่ อ งจำกกรรมกำรผูจ้ ัด กำรเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงต่อกำรบริ หำรเป็ นต้น
3. เป็ นกรรมกำรที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม ทั้งในด้ำน
กำรเงิ นและกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ ข องบริ ษ ทั และ
รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะข้ำงต้นมำก่อนในระยะเวลำ 1 ปี ก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง
เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ เว้น แต่ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำอย่ ำ งรอบคอบเห็ น ว่ ำ กำรเคยมี
ผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฎิบตั ิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
4. เป็ นกรรมกำรที่ไม่ใช่ เป็ นผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องหรื อญำติ สนิ ทของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่
ของบริ ษทั
5. เป็ นกรรมกำรที่ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั

6. สำมำรถปฎิบตั ิหน้ำที่ แสดงควำมเห็นหรื อรำยงำนผลกำรปฎิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุ มของผูบ้ ริ หำรหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรำยใหญ่ของ
บริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญำติสนิทของบุคคลดังกล่ำว
นอกจำกนี้กรณี ที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรื อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ได้มีประกำศปรับปรุ งหรื อผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมกำรอิสระก็ให้ถือปฏิบตั ิตำมที่ได้
ประกำศในภำยหลังต่อไป
4. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรของบริ ษ ทั มี ภำวะผูน้ ำ วิสั ยทัศน์ และมี ควำมเป็ นอิ สระในกำรตัดสิ นใจ ก ำหนด
นโยบำยวำงเป้ ำหมำย พัฒนำแผนธุ รกิจ และพิจำรณำงบประมำณ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้นและกำร
เติบโตของบริ ษทั และมีกำรทบทวนแผนเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ได้ตำมเป้ ำหมำยธุ รกิจที่วำงไว้
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิ ดรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผบู ้ ริ หำรและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
นำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
 รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ : คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงรำยกำรที่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ รำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกัน และได้พิ จำรณำควำมเหมำะสมอย่ำ งรอบคอบทุ กครั้ ง
รวมทั้งมีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยรำคำและเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/
ควำมจำเป็ น ไว้ในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 ต่อไปในหัวข้อรำยกำรระหว่ำงกัน
 กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน :
คณะกรรมกำรก ำหนดให้ ผู ้บ ริ ห ำรรำยงำนกำรเปลี่ ย นแปลงกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ต่ อ ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ห้ำมไม่ให้ผูบ้ ริ หำรหรื อหน่ วยงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยใน
เปิ ดเผยข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และไม่ซ้ื อขำยหลักทรัพย์
ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ ต่อสำธำรณชน
6.จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ได้กำหนดข้อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำน
เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริ ษทั ด้วยควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และ

เที่ ยงธรรม ทั้งกำรปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ ม สำธำรณชนและสังคม ซึ่ งบทบำทและหน้ำที่
ดังกล่ำวได้มีกำรกำหนดไว้ในขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรผูจ้ ดั กำร รวมทั้ง
ข้อบังคับในกำรทำงำนของบริ ษทั ซึ่ งได้มีกำรกำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้ดว้ ยและคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ได้ปรับปรุ งนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจริ ยธรรมธุ รกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีดงั นี้
6.1 กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจำนวนบริ ษทั ที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ งกรรมกำรได้
แต่ไม่ได้กำหนดจำนวนวำระกำรดำรงตำแหน่ ง โดยกรรมกำรบริ ษ ทั ฯ ทั้ง 8 คน ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
บริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
6.2 กำหนดให้ก รรมกำรผูจ้ ดั กำร สำมำรถไปดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรที่ บ ริ ษ ทั อื่ นได้โดยต้อง
รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ทรำบเป็ นรำยลักษณ์อกั ษร ภำยใน 14 วันนับตั้งแต่ทรำบว่ำตนเองจะไป
ดำรงตำแหน่ง หรื อต้องแจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบก่อนกำรรับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร(ในกรณี ที่
รับตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหม่)
6.3 คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมสำคัญในกำรแจ้งข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะ โดยเปิ ดโอกำสให้
พนักงำนและผูส้ ่ วนได้เสี ยมีช่องทำงกำรร้องเรี ยน
กำรแสดงควำมเห็น เพื่อนำไปสู่ กำรปรับปรุ งระบบ
บริ หำรจัดกำร สำหรับ กำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำย โดยส่ งจดหมำยร้องเรี ยนผ่ำนเลขำนุกำร
บริ ษทั ฯ
6.4 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ถือว่ำ คู่มือ “จริ ยธรรมฯ” เป็ นวินยั อย่ำงหนึ่ง ซึ่ งกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด กำรฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ิตำม ถือเป็ นกำรทำผิดวินยั ตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริ หำรงำนบุคคล
6.5 คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือ
จริ ยธรรมฯ เพื่อป้ องกันกำรใช้โอกำสแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
- ต้องไม่มีประวัติกำรกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์/ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ประธำนกรรมกำรเป็ นบุคคลคนละคนกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยมีบทบำท
อำนำจ และหน้ำที่ที่แบ่งแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
- จัดให้มีกำรประชุ มระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร เพื่อควำม
อิสระในกำรแสดงควำมเห็นเพื่อพัฒนำกำรบริ หำรจัดกำรของฝ่ ำยบริ หำร

- คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรเงิน กำร
ปฏิบตั ิงำน กำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
รวมทั้งจัดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุ ลที่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอในกำรปกป้ องรักษำและดูแลทรัพย์สิน
มี แ ผนกตรวจสอบภำยใน ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงำนอิ ส ระที่ ร ำยงำนตรงต่ อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและธรรมำภิ บำล และจัดท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯได้อย่ำ งมี
คุ ณภำพ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญอย่ำ งครบถ้วน และมี กำรกำหนดนโยบำยบริ หำร
ควำมเสี่ ยง ไว้อย่ำงชัดเจน
7. การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีคณะกรรมกำรทั้งสิ้ นจำนวน 7 ท่ำน รำยละเอียดเป็ นดังนี้
 กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำร
 กรรมกำร
 กรรมกำรตรวจสอบ

3
1
3

ท่ำน
ท่ำน
ท่ำน

ดังนั้น บริ ษทั มีกรรมกำรที่เป็ นอิสระทั้งหมด 3 ท่ำน คิดเป็ นร้ อยละ 42.86 ของกรรมกำรทั้งหมด
อีกทั้งยังจัดให้มีกำรประชุ มร่ วมกับของกรรมกำรที่มิใช้เป็ นผูบ้ ริ หำรและฝ่ ำยจัดกำรเพื่อให้มีอิสระในกำร
แสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆได้อย่ำงเต็มที่
8. การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร แต่ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ซ่ ึ งถือหุ น้ เป็ นร้อยละ 19.13 และ ร้อยละ 24.90 ตำมลำดับ ของ
ทุ นจดทะเบี ยนและชำระแล้ว อย่ำงไรก็ตำมโครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำน ซึ่ งจะก่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริ หำรงำน
9. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใส โดยมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจำรณำ ซึ่ งค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้แสดงไว้ในหัวข้อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรเรื่ องกำรค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร

10. การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรประชุ มคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ (อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมี
กำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจน ล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผล
กำรดำเนิ นงำนเป็ นประจำ โดยมีกำรจัด ส่ งหนังสื อเชิญประชุ มพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำร
ก่อนกำรประชุ มเป็ นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
อย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่ วมประชุ ม รวมทั้งได้มีกำรจดบันทึกกำรประชุ มเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรำยงำน
กำรประชุ ม ที่ ผ่ำ นกำรรั บ รองจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ทั พร้ อมให้ค ณะกรรมกำรบริ ษ ทั และผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง
ตรวจสอบได้
โดยในปี 2558 ที่ผำ่ นมำ คณะกรรมกำรของบริ ษทั มีกำรประชุม 13 ครั้ง ดังนี้
ชื่อ-สกุล

จานวนทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม

1. นำยวีระชัย

สุ ธีรชัย

12/13

2. นำยชูศกั ดิ์

ยงวงศ์ไพบูลย์

13/13

3. นำงสำวชนัญญำ

ยงวงศ์ไพบูลย์

9/13

4. นำงเพ็ญจันทร์

ยงวงศ์ไพบูลย์

13/13

5. นำยพิบูลศักดิ์

อรรถบวรพิศำล

9/13

6. นำงไทศิกำ

ไพรสงบ

3/13

7. เรื อตรี หญิงสุ รี

บูรณธนิต

13/13
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มัน่ หมำย

3/13

9. นำยธนกร

ฤทธิบนั ลือ

2/13

10. นำยชนำธิป

ไตรวุฒิ

6/13

พลตำรวจเอกจุมพล

หมำยเหตุ: วันที่ 24 มิถุนำยน 2558 คุณชนำธิป ไตรวุฒิ ได้ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร
วันที่ 23 เมษำยน 2558 นำยพิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศำล เริ่ มเข้ำรับตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
แทน พลตำรวจเอก จุมพล มัน่ หมำย
วันที่ 23 เมษำยน 2558 คุณชนัญญำ ยงวงศ์ไพบูลย์ เข้ำรับตำแหน่งกรรมกำรต่อจำกคุณธนกร
ฤทธิบนั ลือ ซึ่งลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร ก่อนครบวำระที่จะสิ้นสุดในรอบปี 2559

11. คณะอนุกรรมการ
ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ได้มี ก ำรแต่ ง ตั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิ บ ำล เข้ำ ด ำรง
ตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2547 เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั โดยอำนำจและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมรำยละเอียดในเรื่ องโครงสร้ ำงกำรจัดกำร ทั้งนี้ ปัจจุ บนั มี กำรแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมกำรขึ้ นเพื่อทำหน้ำ ที่ ใ นกำรกลัน่ กรอง และตรวจสอบรวมทั้งบริ หำรจัดกำรเรื่ องต่ำ ง โดย
คณะอนุ กรรมกำรคณะต่ำงๆมีกำรประชุ มร่ วมกันอย่ำงน้อย 3 เดื อนต่อครั้งเพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำงที่เกิ ดขึ้น
เพื่อให้ทนั กับกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุ มภำยในทั้งในระดับบริ หำร และระดับปฏิ บตั ิงำนเพื่อให้มี
ประสิ ทธิ ภำพ จึงได้กำหนดภำระหน้ำที่ อำนำจกำรดำเนิ นกำรของผูป้ ฏิบตั ิงำน ผูบ้ ริ หำร ไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ของผูป้ ฏิบตั ิงำน ผูต้ ิดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำง
กันอย่ำงเหมำะสมและมีกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับระบบกำรเงิน โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบรำยงำนทำง
กำรเงินเสนอผูบ้ ริ หำรตำมสำยงำนที่รับผิดชอบ รวมถึ งบริ ษทั จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภำยในเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
กำรปฏิ บตั ิงำนหลักและกิ จกรรมทำงกำรเงิ นที่สำคัญของบริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรตำมแนวทำงที่กำหนดและมี
ประสิ ทธิ ภำพ รวมถึ งตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั (Compliance
Control) และเพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ล
ได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรจึ งก ำหนดให้หน่ วยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย และเพื่อให้กำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยในมีควำมเป็ นอิสระมำก
13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และงบกำรเงินรวมของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ำมี) และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี ทั้งนี้ งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้น
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใช้นโยบำยบัญชี ที่เหมำะสมและถื อปฏิบตั ิ
อย่ำงสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

คณะกรรมกำรได้จดั ให้มีกำรดำรงรักษำไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้
อย่ำ งมี เหตุ ผ ลว่ำกำรบันทึ ก ข้อมู ล ทำงบัญชี มีค วำมถู กต้อง ครบถ้วน และเพี ยงพอที่ จะดำรงรั กษำไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิ น และเพื่อให้ทรำบจุ ดอ่ อนเพื่อป้ องกันไม่ ให้เกิ ดกำรทุ จริ ต หรื อกำรดำเนิ นกำรที่ ผิดปกติ อย่ำงมี
สำระสำคัญ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล ซึ่ งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยในและมีกำรประชุ มร่ วมกับผูส้ อบ
บัญชี ของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุ ม เพื่อประเมินควำมเสี่ ยง ควำมเพียงพอของ
ข้อมูลและระบบควบคุมภำยใน
ดังนั้น คณะกรรมกำรจึ งมีควำมเห็ นว่ำระบบควบคุ มภำยในของบริ ษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำ
พอใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลต่อควำมเชื่อถือได้ของงบกำรเงินของบริ ษทั
14. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ตระหนักดี ว่ำข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ ยวกับกำรเงิ นและที่ไม่ใช่ กำรเงิ น ล้วนมี ผลต่อ
กระบวนกำรตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั จึงได้กำชับให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำร
ในเรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อควำมเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่ ำเสมอ และทันเวลำ ซึ่ ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ได้ให้ค วำมสำคัญและจะยึดถื อปฏิ บตั ิ ไ ปโดยตลอด ในส่ วนของงำนด้ำนผูล้ งทุ น
สัมพันธ์น้ นั ปั จจุบนั บริ ษทั มีหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบคือหน่วยงำนเลขำนุ กำรบริ ษทั ร่ วมกับ อำนวยกำร
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน ทำหน้ำที่ติดต่อสื่ อสำรกับผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ส่งข้อมูลได้ทนั ตำมเวลำ

