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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติ
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้  คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจ า อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง  

บริษัท ได้เปิดเผยนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) เพื่อ
เป็นการส่ือสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มบริษัทฟินันซ่าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง  โดยมี
จุดมุ่งหมายส าคัญในการส่ือความไปยังพนักงาน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการใน
การปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ด าเนินการพัฒนางานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้ 
1. จัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ แนวปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปรับปรุงจรรยาบรรณ ให้

สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท 
2. จัดหลักสูตรอบรมเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  
3. จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และแนว

ปฏิบัติงานการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้จัดให้กรรมการตรวจสอบบางส่วนของบริษัท เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อย พร้อมกับ
ก าหนดให้บริษัทย่อยรายงานความเส่ียงที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของ
บริษัทไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทร่วมอีกด้วย 

 
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทได้จัดท าบันทึกข้อก าหนดด้านจริยธรรมซึ่งระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทส าหรับพนักงาน เพื่อ
ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่น าข้อมูล
ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ท าให้บริษัทได้รับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย รวมทั้งก าหนดให้พนักงาน
ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าท านิติ
กรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม  ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือ
น าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออก แล้วแต่กรณ ี
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)   ของบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยหา้มบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อน
มีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และได้แจ้งให้แก่กรรมการและผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่
การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 และตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 
 
การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในในปี 2559 มีดังต่อไปนี้ 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

สิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีหลาย
ประการ ตัวอย่างเช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัท 
สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ  สิทธิต่างๆ  ในการประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น  สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัท  เช่น การจัดสรรเงินปันผล  การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ  การแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี  การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ
ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุน้ดังกล่าว  โดยมีนโยบายที่จะด าเนินการเพื่อ
รักษาสิทธิพ้ืนฐานท่ีผู้ถือหุ้นพึงได้รับ รวมทั้งจัดการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ซึ่งการด าเนินการต่างๆ ตามนโยบายดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยทั่วไป บริษัทก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลา 4  เดือนนับจากวันส้ินสุดรอบบัญชี
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระต่อผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ ในเรื่องที่อาจส่งผล
กระทบ หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทก าหนดให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จ านวน 1 ครั้ง ในวันจันทร์ที่ 25เมษายน 2559 
เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-4 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  

 โดยประธานได้ด าเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสยีง ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการในทุก
วาระอย่างเต็มที่ โดยประธานได้ให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อซักถามที่ส าคัญอย่างละเอียดชัดเจน และรับ จะน า
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ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นไปประกอบการพิจารณาในการด าเนินธุรกิจของบริษัทต่อไป ส าหรับประเด็นซักถามของผู้
ถือหุ้นที่เกี่ยวกับงบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2558 เข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย ท้ังนี้ การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  

บริษัทก าหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ บริษัทไม่มีการสลับวาระ
การประชุม หรือแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในท่ีประชุมอย่างกะทันหัน 

 ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ มีการเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 
ชั่วโมง  โดยจัดให้มีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก และจัดให้มีการรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุมด้วย 

อนึ่ง โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมนั้น ตั้งอยู่บริเวณถนน
พระราม 4 ซึ่งจัดเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ ที่มีการคมนาคมสะดวก และวันที่ที่จัดให้มีการประชุมนั้นเป็นวันท าการของ
ราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่จัดประชุม เป็นเวลาที่ไม่เช้า หรือเย็น จนเกินไป 

2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งหนังสือเชิญประชุม 

บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเอกสาร
ประกอบการประชุม ส าหรับเอกสารหนังสือเชิญประชุมนั้น วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ  ส าเนารายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา  ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น) ประวัติกรรมการอิสระท่ี
จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  รวมทั้งข้อมูลประกอบต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  และแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีข้อความที่ชัดเจนและเข้าใจประกอบด้วย รายละเอียดของสถานที่จัดการประชุมพร้อมแผนที่  โดย
เปิดเผยล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านหลายช่องทาง ดังนี้ 

ระบบข่าว ตลท. เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ที่แสดงก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลโดย
เผยแพร่เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2559 

เว็บไซต์ของบริษัท เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม 
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับ
ข้อมูลในเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ได้เผยแพร่รายงานประจ าปี
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย 

จัดส่งทางไปรษณีย์  บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมสามัญ
ประจ าป ี
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ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ บริษัทยังได้ลงประกาศการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดย
ลงประกาศก่อนวันประชุมเป็นเวลา 3 วัน 

 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.finansa.com) ดังนี้ 

1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 
26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 

2. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นเวลามากกว่า 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 

3. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง  ผู้ด าเนินการประชุมจะชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 
และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ  ถามค าถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานที่ ประชุมและ
ผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและให้ความส าคัญกับทุกค าถาม 

4. การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนแต่ละวาระในการประชุม โดยเปิดเผยในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ภายหลังจบการประชุมในวันเดียวกัน  

มีการจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม การชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน และวิธีการแสดงผลให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกข้อซักถาม และชี้แจงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ว่ามีผู้
ถือหุ้นเห้นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจ านวนเท่าไร และข้อมูลอื่นที่ส าคัญอย่างครบถ้วน และได้จัดส่งร่าง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.finansa.com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงได้ด าเนินการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายจะ
ได้รับการดูแลให้ได้รับสิทธิพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ/หรือ เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในเวลาอันสมควร และจัดกระบวนการมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รองรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิได้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงในการประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระ
ดังกล่าว ยกเว้นวาระท่ีเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 นั้น ไม่มีกรณี
ที่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

http://www.finansa.com/
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด  ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับ
มอบฉันทะไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้
ถือหุ้นได้  

2. วาระการประชุม และการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 

ในการด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทก าหนดให้มีการด าเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและตามล าดับ
วาระการประชุม  โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน  พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่าง
ชัดเจน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระที่มีความส าคัญที่ผู้
ถือหุน้ตอ้งใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่คณะกรรมการได้แจ้ง
รายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถด าเนินการได้  โดยให้ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ที่ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาวาระอื่นๆ เพิ่มเติม  

อย่างไรก็ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ไม่มีกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีจ านวนหุ้นที่ถือซึ่งนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจาก
วาระการประชุมที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าแล้วผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

3. การเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
ทั้งนี ้ผู้ถือหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ เพื่อให้กรรมการอิสระ
ด าเนินการตรวจสอบข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนเพื่อพิจารณาด าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

4. การลงคะแนนเสียง 

ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสตามล าดับวาระ
ที่ก าหนด  โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติ
เป็นรายคน  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดเก็บบัตร
ลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส าคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายก าหนด และตามจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจที่ก าหนดไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเป้าหมายที่จะด าเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  โดย
ค านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่ากันทุกราย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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พนักงาน : บริษัทได้มีการดูแลปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ผลงาน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก าหนด และมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานในกลุ่มบริษัท 
นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท  โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานได้เข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการท างานเป็นทีม และเสริมสรา้งบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการท างาน 

ลูกค้า  : บริษัทยึดมั่นในการให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รักษาความลับของลูกค้า ตลอดจนมีขั้นตอน วิธีการ 
หน่วยงาน และบุคคลที่ท าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อรีบด าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด 

คู่ค้า : บริษัทให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคูค่้าที่เหมาะสม ปฎิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้าในกลุ่มสินค้าแต่ละประเภทที่บริษัทมีการจัดซื้อจัดจ้าง  ได้มีการแข่งขันทั้งด้าน
คุณภาพและราคา นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อคู่ค้า ไม่เอารัดเอา
เปรียบอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า ที่น่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีประวัติบริษัทที่ดี 
และมีคุณภาพสินค้าและบริการ จัดท าทะเบียนคู่ค้าที่มีการส่ังซื้อและบริการต่อเนื่อง  เพื่อขึ้นท าเนียบผู้ขาย มีการ
ประเมินผลคู่ค้าก่อนขึ้นท าเนียบ โดยมีเกณฑ์การวัดผลทางด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง บริการหลังการขาย เป็นต้น และ
ยังประเมินคู่ค้าหลังการขึ้นท าเนียบแล้ว เป็นประจ าทุกปี เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและบริการของคู่ค้า 

เจ้าหนี้ : บริษัทยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้ และไม่เอารัดเอาเปรียบ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนเพียงพอในระยะเวลาอันควร โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางที่ก าหนดภายในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเจ้าหน้ีสามารถตรวจสอบได้  

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรม 

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม การด าเนินธุรกิจจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีกทั้ง จะต้องท าให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ประเพณี และสภาพแวดล้อม และได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การ
รณรงค์ให้ปิดไฟและปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน การปรับอุณหภูมิสถานท่ีท างานให้เหมาะสม การรณรงค์ให้
พิมพ์เอกสารเฉพาะที่จ าเป็น โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้น าในการผลักดันอย่างจริงจัง 

ภาครัฐ : ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของทางการ และ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ไม่มีส่วนร่วมหรือด าเนินธุรกิจกับองค์กร หรือบุ คคลที่กระท า
ความผิดต่อกฎหมาย 

ทั้งนี้  เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้นได้รับการดูแลอย่างดี บริษัทจึงได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อ
น ามาตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อขอทราบข้อมูล แจ้งข้อมูล รวมทั้งแจ้งข้อ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะแก่บริษัท ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
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ผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่พบเห็นเหตุสงสัยที่
เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี ้

จดหมายลงทะเบียน : กรรมการอิสระ บริษัท ฟินันซา่ จ ากัด (มหาชน) 
    ชั้น 20 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/48 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั  

กรุงเทพมหานคร 10500 
Website :  www.finansa.com 
E-mail :   id@finansa.com 

ทั้งนี้ ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ น าส่งต่อฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอันดับต่อไป  โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และโปร่งใส  ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ัวไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัท  

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ต่อผู้ถือหุน้ 
นักลงทุน  และสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้
เผยแพร่ข้อมูลโดยสรุปของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทยังได้จัดให้มีการแสดงข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  นัก
ลงทุน และสาธารณชน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทเป็น
รายไตรมาส และข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย  และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ 
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อยนั้น  ได้
จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย   โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน  ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้น าเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

mailto:ir@finansa.com
http://www.finansa.com/
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นอกเหนือจากข้อมูลต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุม และจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
ความเห็นจากการท าหน้าที่  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  รูปแบบของค่าตอบแทน 
ตลอดจนจ านวนค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย 
 
บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องอื่นๆ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจไว้ใน Code of Conduct ของบริษัท และมี
นโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งได้ก าหนด
บทลงโทษทางวินัยในการละเมิดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและลูกค้าของบริษัท 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการพิจารณาอย่างรอบคอบส าหรับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทและบริษัท
ย่อย ที่มีลักษณะเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการป้องกันดูแลการ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง ให้บริษัทและบริษัท
ย่อยเข้าสามารถท าธุรกรรมดังกล่าวได้   หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยได้ก าหนดหลักการดังกล่าวเป็นระเบียบบริษัท  ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการบริษัท และประกาศระเบียบดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน 

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบและพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการที่อาจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยก าหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และส าหรับ
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ กรรมการท่านนั้นจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบ และจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว ท้ังนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ าเป็นใน
การท ารายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีด้วย 

 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะ
น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ก่อนที่จะน าเสนอแก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรองต่อไป  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดท างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถ
เปิดเผยต่อผู้ลงทุนได้ทันเวลา มีความโปร่งใส ชัดเจนด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบ
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การเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ในการสอบ
ทานระบบควบคุมภายในและความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน   ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ทางธุรกิจของบริษัท การด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม โดยจะน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อไป 

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนและด าเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการสนับสนุนให้
คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน  องค์กรอื่นตามความเหมาะสม ท าให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มา
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทจ านวน 7 ท่าน เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว  นอกจากนี้ ฝ่ายก ากับดูแลการปฎิบัติงานได้สรุปพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) มีผลบังคับเดือนธันวาคม 2559 แก่คณะกรรมการท้ังคณะด้วย 

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ  โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร  ตลอดจนมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงาน
ของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็นอิสระ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนทั้งสิ้น 8ท่าน ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 ท่าน และ
ต าแหน่งว่าง 1 ท่าน (อยู่ระหว่างสรรหา) โดยประธานกรรมการมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จัดการ  และบริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน  

ส าหรับการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทนั้น 
บริษัทได้ก าหนดให้มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและลูกจ้างของบริษัทจ านวน 4 ท่าน โดยกรรมการ 4 ท่านนี้ไม่มีอ านาจ
อนุมัติ ไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียในด้านการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ นอกจากนี้ 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทยังประกอบไปด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจ านวน  3  ท่าน คิด
เป็นสัดส่วนเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลและการสอบทานการด าเนินงานของบริษัทด้วย
จ านวนกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ส าหรับการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้น บริษัทได้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออก



9 

 

จากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปทีี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก    ส่วนปีหลังๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  อย่างไรก็ตาม 
กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้ 

และทั้งนี้ เพื่อให้การท างานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างคล่องตัว บริษัทจึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อท า
หน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ 

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระนั้น ทุกครั้งที่กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นที่
จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทที่ด ารงต าแหน่งในปัจจบุันจะมกีารปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก าหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  รวมถึงมีคุณสมบัติ
ขั้นต่ าตามหัวข้อข้างล่างนี้  และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  เพื่อพิจารณาตาม
ข้อบังคับของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการสรรหากรรมการและก าหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 

บริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
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อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น   ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย 

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการด าเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการงานในรายละเอียดเฉพาะด้านของ
บริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของกลุ่มบริษัท โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าว มีองค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน ์ กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหาร  
2. นายยจูีน เอส. เดวิส กรรมการและกรรมการบริหาร  
3. นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และเพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300
ล้านบาท หรือจ านวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2) จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการ
คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทในต าแหน่งที่ไม่สูงกว่า
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

3) มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานของบริษัท 
4) มีอ านาจจัดท า เสนอแนะและก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
5) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส าหรับประกอบธุรกิจประจ าปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทั้งนี้ การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารน้ัน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และก าหนดให้รายการท่ีกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดย นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของงบการเงินของบริษัท  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิก จ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 
และการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น และรับเรื่องแจ้งเบาะแสการท าทุจริต
คอร์รัปชั่นและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง 

4) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย  
ดังต่อไปนี้ 



12 

 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร1 ท่าน 
มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายวรสิทธิ์ โภคาชยัพัฒน ์ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบดา้นนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้มอี านาจ
ในการจัดการ  

1) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของบริษัท เพื่อให้ได้โครงสร้างที่
เหมาะสมตลอดจนบุคลากรที่ต้องการสรรหา โดยสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
กิจการของบริษัท เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง หรือน าเสนอต่อที่ประชุม   ผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 
2) สรรหาบุคลากร ดังต่อไปน้ี 

(2.1) สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัท โดยคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยเล่ือนต าแหน่งบุคลากรภายในที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ตรง กับต าแหน่งงานน้ัน 

(2.2) สรรหาบุคลากรภายนอก โดยเน้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีประสบการณ์ตรง เหมาะสม
กับต าแหน่งงาน 

 3) สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมโดยพิจารณาจาก 
  (3.1) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และเกณฑ์ที่ทางการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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  (3.2) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ตรงกับความต้องการ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของบริษัทในต าแหน่งนั้นๆ 

  (3.3) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท 
  (3.4) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
  (3.5) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 4) ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่า

บุคคลดังกล่าว มีความยินดีจะมารับต าแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
 5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่ากรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติ

ครบถ้วน หรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจ าเป็นต้องสรรหา
กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท 

 6) จัดให้มีการพิจารณาประเมนิการท างานของคณะกรรมการและผู้มีอ านาจในการจัดการเป็นประจ าทุกปี 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบด้านนโยบายและหลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอ านาจใน
การจดัการ   
1) ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับทีเ่พียงพอท่ีจะดงึดดู 

รักษา และจงูใจกรรมการและผู้มอี านาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัตงิาน 
2) กระบวนการในการพิจารณาและจ่ายค่าตอบแทนต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษทั      

ภิบาล และสามารถตรวจสอบได ้
3) ก าหนดหลักเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทน ควรน าปัจจัยต่อไปนี้มาพจิารณาประกอบดว้ย 
 (3.1) เปรียบเทียบกับบริษัทในอตุสาหกรรมเดยีวกัน หรือใกล้เคยีง 
 (3.2) เหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรบัผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย

และอยู่ในระดับทีเ่พียงพอท่ีจะดงึดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผล
งานประจ าป ี

 (3.3) การจา่ยผลตอบแทนอยูใ่นระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
 (3.4) ต้องอยูใ่นกรอบและหลักเกณฑ์ขอ้บังคับของหน่วยงานการก ากับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติ

ตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง 
4) แนวทางการประเมินผลงานของบุคคลดังล่าวต้องค านึงถึงหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และความเส่ียงที่

เกี่ยวข้องรวมถงึใหค้วามส าคัญกบัการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการ
พิจารณาประเมินผลด้วย 

(4) คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษทัในเครือ      
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ 

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทและบริษัทในเครือ        
ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและแผนการบริหารจัดการความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ในเครือ 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จากนั้นจึงน ารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 2 ท่าน คือ 
นายยูจีน เอส. เดวิส และนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จากจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน 

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้  

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้ก าหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้
 0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น 
 1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2  =  เหน็ด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม 
  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี โดยเริ่มจากปี 2559 
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 ได้พิจารณาแบบประเมินโดยอ้างอิงจากแบบ
ประเมินที่ตลาดหลักทรัพย์จัดท าเปิดเผยเมื่อปี 2558 มาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท ในทุกด้าน ดังนี้ 1) โครงสร้างและ
คุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) ขบวนการใน
การจัดประชุมคณะกรรมการ ได้ด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ /การพัฒนาตนเองของกรรมการ 

ขั้นตอน  
คณะกรรมการท าการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน

ภาพรวมทั้งคณะ และส่งให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยู่ที่    3.99    หรือ คิดเป็นร้อยละ         99.78        
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การประเมินผลกรรมการรายบุคคล 

แบบประเมินกรรมการรายบุคคลอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจ าปี 2558  โดยครอบคลุม
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การ
ประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขั้นตอน 
กรรมการท าการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และส่ง

ให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  
โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยู่ที่     3.96     หรือ คิดเป็นร้อยละ       98.70        

การประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ 

แบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจ าปี 2558  ซึ่ง
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความ
เหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด าเนินการ 
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชมุได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับการทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 

ขั้นตอน  
คณะกรรมการท าการประเมินแบบประเมินดังกล่าว โดยพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ        

ในภาพรวมทั้งคณะ และให้เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รวบรวมและประเมินผลเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

โดยในปี 2559 สรุปผลการประเมิน ค่าเฉล่ียอยู่ที่       4      หรือ คิดเป็นร้อยละ     100          
 

แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการจัดเตรียม
แผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอ านาจในการจัดการ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท   

การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ 
 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือผู้บริหารใหม่  ฝ่ายก ากับดูแลการปฏิบัติงานรับผิดชอบในการจัดเตรียม
เอกสารส าหรับกรรมการใหม่ ดังนี้ 

1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนวาระการประชุม ทั้งวาระประจ า
และวาระพิเศษประจ างวด 

3. คู่มือคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งกรรมการผู้บริหารประกอบด้วย คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ นโยบายที่ส าคัญ เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายบริหารความเส่ียง นโยบายการใช้บริการจากบุคคลภายนอก เป็นต้น รวมทั้ง
แนบพระราชบัญญัติและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน้าที่และข้อควรระวังตามกฎหมาย 
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การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ หากมีกรณีที่เห็นสมควรให้มีการ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบก็จะเป็นผู้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้ 

1. นางนิสากร ทรงมณ ี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 5035 
2. นายนิติ    จึงนิจนิรันดร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3809 
3. ดร.ศุภมิตร   เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3356 
4. นายเพิม่ศักดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3427 

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ที่เสนอรายชื่อปรากฎเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  ก.ล.ต.  

ในรอบปี 2559 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็น

จ านวนเงินรวม 2,425,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบญัชี
ที่ผ่านมา และในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี
ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา 

 

 


