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การก ากบัดแูลกิจการ  

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีระบบการบรหิารจดัการทีโ่ปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย บรษิทัฯ 
ไดด้ าเนินงานตามแนวทางขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices for 
Directors of Listed Company) โดยครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงัต่อไปนี้ 

หมวด 1: สิทธิของผูถื้อหุ้น (The Right of Shareholders) 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัถงึสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินการซือ้ ขาย โอนหุน้ทีต่นถอื
อยู่ สทิธใินการไดร้บัสว่นแบ่งก าไรของบรษิทัฯ สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯอย่างเพยีงพอ สทิธใิน
การประชุมผูถ้อืหุน้ การแสดงความคดิเหน็ การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่นการจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธแิละ
ขอ้บงัคบั การลด โดยจะไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมถงึส่งเสรมิใหผู้ถ้อื
หุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

นอกเหนือจากสทิธพิื้นฐานต่างๆ ขา้งต้นแลว้ บรษิทัฯมนีโยบายในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่
เป็นการสง่เสรมิ และอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้  

1) จดัให้มกีารประชุมใหญ่สามญัประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืน นับจากวนัสิน้สุดรอบ
บญัชีในแต่ละปี โดยจะดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทัง้จดัส่งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั และลง
ประกาศหนงัสอืพมิพแ์จง้วนันดัประชุมล่วงหน้าเป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 
โดยก าหนดให้ในแต่ละวาระการประชุมมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วยและมีการบนัทึกการ
ประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

2) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ 
พรอ้มทัง้ชีแ้จงสทิธแิละกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิของผูถ้อืหุน้ในการ
เขา้ประชุมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดเ้พื่อสนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีง
ของผู้ถอืหุ้น โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่ริษทัฯไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุม ไดแ้ก่ 
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนไดเ้อง  หรอื  แบบ ค. ซึง่
ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และ แต่งตัง้ให ้    คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

4) ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผ่าน E–mail: comsec@masterkool.com  

ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความ
คดิเหน็ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 
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หมวด 2: การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทฯ มีนโยบายปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบและแสดงความ
คดิเหน็ต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ โดยก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นผูม้หีน้าทีด่แูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดยผูถ้อื
หุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรอืขอ้รอ้งเรยีนไปยงักรรมการอสิระ โดยกรรมการอสิระจะ
เป็นผู้พจิารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิและหาวธิกีารเยยีวยาทีเ่หมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล (รวมทัง้คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว)     หา้มใชข้อ้มูลภายในซึง่ยงัมไิดเ้ปิดเผยเพื่อท าการซือ้ ขาย 
โอน หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลา 30 วนั ในช่วงระยะเวลาก่อนการน าเสนองบการเงนิ
ประจ างวดต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืก่อนทีข่อ้มูลนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และไดก้ าหนดโทษเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลของบรษิัทฯ หรอืการน าขอ้มูลของบรษิัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการ
ป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ได้ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการ   และผู้บรหิาร
บริษัทฯ ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้จะแจ้ง
ข่าวสารและข้อก าหนดต่างๆ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้แก่คณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตามทีไ่ดร้บัแจง้จากทางหน่วยงานดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

หมวด 3: บทบาทของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ ค านึงถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทัง้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอื ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีภายนอก ไดแ้ก่ คู่แข่ง คู่คา้ 
ลกูคา้ ชุมชน และสงัคม เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าการสนบัสนุน และรบัฟังขอ้คดิเหน็ ตลอดจนการสรา้ง
สมัพนัธอ์นัด ีกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน และพฒันาใหธุ้รกจิของบรษิทัฯมี
การเตบิโต และขยายตวัไดใ้นอนาคต โดยบรษิทัฯ จะจดัใหทุ้กกลุ่มมสีทิธไิดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและ
เป็นธรรม รวมทัง้ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มุ่งเน้นการเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด าเนินธุรกจิเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ผู้
ถอืหุน้ โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโตของมูลค่าบรษิทัฯในระยะยาว รวมทัง้มรีะบบการควบคุม
และตรวจสอบภายในทีด่ ีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

พนกังาน      บรษิทัฯ จะสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรบุคคลให้เกดิประโยชน์สงูสุด  เพราะ
บรษิทัฯตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นหนึ่งในทรพัยากรหลกัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาองคก์รให้
มคีวามเตบิโต บรษิทัฯจงึปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
โดยใหผ้ลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารส ารวจสุขภาวะของ
พนักงาน และด าเนินการพฒันาบุคลากร ตามแนวทางการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข หรือ 
องคก์รสขุภาวะ” (Happy Workplace) 
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คู่คา้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีสุ่จรติ โดยยดึหลกัการปฏบิตัติามสญัญา เงื่อนไข 
ทางการค้า และค ามัน่ที่ให้ไว้กบัคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกจิ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

คู่แขง่ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งอย่างมจีรรยาบรรณ ตามการแข่งขนัทีด่ ี โดยหลกีเลีย่งการแข่งขนั
ดว้ยวธิไีม่สจุรติเพื่อท าลายคู่แขง่  

ลกูคา้ บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่แีละสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้จดัหาสนิคา้และบรกิาร
ที่มีคุณภาพ ท าการค้ากบัลูกค้าด้วยความซื่อสตัย์และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ อย่าง
สม ่าเสมอต่อเนื่อง และมีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านหน่วยงานกลาง ซึ่งได้แก่ 
ส านกังานเลขานุการบรษิทั อกีดว้ย 

ชุมชนและสงัคม บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ ทีต่ัง้ส านักงานของ
บริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการด าเนินธุรกิจที่ไม่ข ัดต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืไม่เกดิความเสยีหายต่อสงัคม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมนีโยบาย
การจ้างแรงงานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกบัที่ตัง้โรงงานของบริษัทฯ ที่อ าเภอพนัสนิคม 
จงัหวดัชลบุร ี

หมวด 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง  ครบถ้วน ทนัเวลาและ
โปร่งใส ทัง้รายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
ขอ้มลูอื่นทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุน และ 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิัทฯ โดยบรษิทัฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิัทฯ ต่อผูถ้ือหุน้  นักลงทุน และ
สาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หนังสอืพมิพ์ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดเ้ขา้ถงึขอ้มูลโดย
เท่าเทยีมกนั 

บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีก่รรมการผูจ้ดัการ/ประธานคณะกรรมการ
บรหิารไดม้อบหมาย เป็นผูร้บัผดิชอบในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และตดิต่อสือ่สาร
กบัผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

ทัง้นี้สามารถตดิต่อไดท้ีโ่ทรศพัท ์0 2953 8800 โทรสาร 0 2589 8586 หรอืที ่ 
E-mail:comsec@masterkool.com 
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หมวด 5: ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ก. โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ โดยเป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการใหค้วามเหน็ชอบการวางนโยบายและแผนการ
ด าเนินธุรกจิ อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

คณะกรรมการของบริษัทฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร กรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิาร และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คดิ
เป็นสดัส่วน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด เพื่อท าหน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณา
เรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

ทัง้น้ีในปี 2560 นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐได้ลาออกในระหว่างปี ซ่ึงคณะกรรมการอยู่ระหว่างการ
สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนจึงขอสงวนสิทธิต าแหน่งดงักล่าวไว้ส าหรบัพิจารณาต่อไป 

กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ หรอืไม่
เกนิ 9 ปีนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะตอ้งพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

กรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ต้องไม่เกนิ 5 บรษิทั และต้องไม่ประกอบกจิการ 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่
ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท
อื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั
ย่อย 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการด าเนินการของคณะกรรมการดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน  

ทัง้นี้คณะจดัการความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ โดยมีประธาน
กรรมการบรหิารเป็นประธานคณะจดัการความเสีย่ง จะท าหน้าทีส่นับสนุนการท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทฯ ในเรื่องเกีย่วกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ธุรกจิดว้ย 

ข. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีพ่จิารณา และใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ ์ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณของบรษิทัฯ รวมทัง้ก ากบั
ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
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(1) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบายดงักล่าว
ไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน ในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว  

(2) จรรยาบรรณธรุกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการก าหนด
จรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ไดย้ดึถอื
และปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  

(3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า การตดัสนิใจใดๆ 
ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯเท่านัน้ และควรหลกีเลีย่ง
การกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยง
กบัรายการทีพ่จิารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์ หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการ
ดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และรายการ
ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้บรษิทัฯ 
ไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครดัใน
เรื่องการก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ใหเ้สมอืนท า
รายการกบับุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
และจะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ รายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 
56-1) ดว้ย  

(4) การควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัในการจดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่ี โดยไดจ้ดัใหม้กีารจดัท าคู่มอืระเบยีบ 
และคู่มอืการปฏบิตัิงานโดยก าหนดให้มกีารแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ ตลอดจนตารางอ านาจ
ด าเนินการ (Authority Table) เพื่อก าหนดอ านาจด าเนินการและระดบัวงเงนิอนุมตัริายการประเภท
ต่างๆ ของฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีบ่รษิทัฯจดัใหม้ขีึน้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวน
ระบบควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ นโยบาย 
และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน โดยไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมผีูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก (Outsource IA) ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ร่วมกบัผู้บริหารงานตรวจสอบภายในของบรษิัทซึ่งได้รบัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมทาง
ธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน (Code of Conduct) รวมถงึนโยบายบรษิทัขึน้ และก าหนดใหม้ี
การทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 
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ค. การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ จะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ทุกไตรมาส รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดย
ก าหนดปฏิทนิการประชุมประจ าปีขึ้นล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมการ
ประชุมได ้ทัง้นี้บรษิทัฯ อาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็นและความส าคญั โดยการประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจนล่วงหน้า และมวีาระพจิารณาติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า การประชุมกรรมการบรษิทัฯ จะมเีลขานุการบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัท าวาระต่างๆ ของ
การประชุมและด าเนินการจดัสง่เอกสารการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อน
การประชุมเพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาพจิารณาและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอ รวมถงึการบนัทกึการประชุม 
และจดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้รรมการบรษิทัฯ เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจดัเกบ็รายงาน
การประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและพร้อมให้
คณะกรรมการของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 

ง. ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนและเปิดเผยตามแบบที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยค่าตอบแทนดงักล่าวต้องไดร้บั
การอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้รหิาร ตามความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยเทยีบเคยีงกบั
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั  อย่าง
เหมาะสมเพื่อรกัษาใหผู้ม้คีวามสามารถท างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว 

จ. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาความรูค้วามสามารถในระบบ
การก ากบัดูแลกจิการเพื่อให้มกีารปรบัปรุงการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่ะมกีารฝึกอบรม และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอื
ผูบ้รหิาร บรษิทัฯจะจดัให้มเีอกสาร/ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
ใหม่ และการปฐมนิเทศ รวมถงึการเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูบ้รหิารใหม่
ดงักล่าว 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ก ากบัดูแลองคก์รมุ่งมัน่ทีจ่ะน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 มาปรบัใชใ้นการก ากบัดแูล ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่อีย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว เป็นทีน่่าเชื่อถอืส าหรบั ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในรอบดา้น เพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่า
ใหก้บับรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของธุรกจิ ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และสงัคมโดยรวม 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และคณะกรรมการ
ชุดย่อย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บรหิาร กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารของบรษิัทฯ มคีุณสมบตัิครบถ้วน และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม และลกัษณะ
ทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผู้ถอืหุน้ตาม
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มาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ และนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ก าหนดใหก้รรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบรษิัทฯ  ทุกๆคราวให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วน
หนึ่งในสาม ทัง้นี้ ใหก้รรมการซึง่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน  และถ้าตกลงกนัในเรื่อง
ของการออกจากต าแหน่งไม่ได ้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากโดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได ้ 

อกีทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ก าหนดให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในขณะที่คณะกรรมการบริหารให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั แต่กรณีกรรมการบรหิารทีเ่ป็นบุคคลภายนอกอื่นใหม้วีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

คณะกรรมการบริษทั และขอบเขต อ านาจหน้าที ่ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการทีไ่ม่เป็น
ผู้บรหิาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมคีุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน คิดเป็น
สดัสว่น 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมด เพื่อท าหน้าทีถ่่วงดุลในการออกเสยีงพจิารณาเรื่องต่างๆ 
ตลอดจนสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิารเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ  

ทัง้น้ีในปี 2560 นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐได้ลาออกในระหว่างปี ซ่ึงคณะกรรมการอยู่
ระหว่างการสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนจึงขอสงวนสิทธิต าแหน่งดงักล่าวไว้ส าหรบัพิจารณา
ต่อไป ท าให้ตัง้แต่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา บริษทัฯมีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ 8 ท่าน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ดแูล และจดัการบรษิทั รวมถงึปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั
ของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบรษิทั และมคีวามรบัผดิชอบเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกราย (Accountability to 
Shareholders) 

2) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิัท และก ากบัควบคุมดูแล 
(Monitoring and Supervision) ใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และระเบยีบ
ของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อเพิม่มูลค่า
ทางเศรษฐกจิสงูสุดให้แก่กจิการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic 
Value and Shareholders’ Wealth) 

3) ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบรหิารมกีารปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างมจีรยิธรรม และมคีวาม
เท่าเทยีม 

4) พิจารณา และก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจ าปีให้
เหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบาย และทศิทางการด าเนินงานของบรษิัท รวมถงึตรวจสอบ 
และควบคุมใหฝ่้ายบรหิารใชจ้่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจ าปี 
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5) ตดิตามการด าเนินกจิการของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ และตระหนกัถงึการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก าหนดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทั โดยก าหนดใหฝ่้ายบรหิาร
รายงานผลการปฏบิตัิงาน ตลอดจนถึงเรื่องที่ส าคญัอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบรษิัท
ทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัเป็นไป
อย่างมปีระสทิธผิล 

6) ด าเนินการให้บรษิัทมรีะบบทางบญัชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal 
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ปีระสทิธผิล และเชื่อถอืได ้

7) มบีทบาทส าคญัในการด าเนินการเรื่องการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้แีนวทาง และมาตรการ
บรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

8) พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั และการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารทีก่ฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/หรอืขอ้บงัคบั
บรษิทั และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด 

9) จดัใหม้รีายงานประจ าปีของบรษิทั และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย 
หรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด รวมถงึรายงานใหผู้ถ้อืหุน้ทราบอย่างสม ่าเสมอ และครบถ้วน
ตามความเป็นจรงิถงึสภาพการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั และแนวโน้มการด าเนินธุรกจิในอนาคต
ของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพยีงพอ พจิารณา และอนุมตัิ
โครงสรา้งองคก์รทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินธุรกจิ ซึง่รวมถงึจดัตัง้คณะอนุกรรมการต่างๆ สรรหา 
และแต่งตัง้กรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร เขา้ด ารงต าแหน่งสมาชกิในคณะอนุกรรมการ รวมถงึก าหนด
ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

10) พิจารณา และแต่งตัง้กรรมการผู้จ ัดการ และก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความ
รบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

11) พิจารณา และก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจ าปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
เหมาะสม เช่น ผลการประเมนิงาน ต าแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิ
ความรู ้ความสามารถ และอตัราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

12) พจิารณาจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา และอนุมตัิ 

13) พจิารณาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย 
และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

14) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์และทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี รวมทัง้
พจิารณาแต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัย่อย เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

15) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่ง หรอืหลายคน หรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิการ
อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจ
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
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ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอื
แกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวต้องจดัท าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรอืบนัทกึเป็นมตคิณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน 
และมกีารระบุขอบเขตอ านาจ หน้าทีข่องผูร้บัมอบอ านาจไวอ้ย่างชดัเจน  อย่างไรกต็าม ผูไ้ดร้บั
มอบอ านาจนัน้ต้องไม่มอี านาจอนุมตัริายการที่บุคคลดงักล่าว หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
(“บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้” ให้มคีวามหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) อาจมสี่วนได้เสยี 
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรอืคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตัไิว ้

16) มีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

17) พิจารณาและอนุมตัิการด าเนินการที่ส าคญัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท 
เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัท เว้นแต่อ านาจในการด าเนินการต่อไปนี้ จะกระท าได้ก็
ต่อเมื่อได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
กรรมการที่เขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
17.1) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
17.2) การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
17.3) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นที่

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิัท หรอืการรวมกจิการกบั
บุคคลอื่น โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

17.4) การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิหรอืขอ้บงัคบั 
17.5) การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้
17.6) การควบกจิการ หรอืการเลกิบรษิทั 

17.7) กจิกรรมอื่นใดทีก่ าหนดไวภ้ายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ และ/หรอื ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รบั
ความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน เช่น การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์
เป็นตน้ 

ทัง้นี้ การด าเนินการในเรื่องใดทีก่รรมการหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ หรอืบุคคลทีม่สี่วนได้
เสยีหรอืทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต อ านาจหน้าที ่ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบรษิัท ในการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการจดัท ารายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง รวมทัง้
การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและธรรมาภบิาล เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ เป็นไปอย่าง
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โปร่งใสและน่าเชือถือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก ารอิสระที่มีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสม สามารถอุทศิเวลาเพยีงพอในการปฏบิตักิาร จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ทีจ่ะด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รบัการพิจารณาคุณสมบัติอย่างรอบคอบ เนื่องจากประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นบุคคลทีจ่ะใหค้วามเชื่อมัน่ในประสทิธภิาพโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั โดย
จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นพร้อมกบัการครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั  เมื่อพน้ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได้ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการจดัท า และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทั
อย่างถูกต้อง ควบถ้วน เพยีงพอ เชื่อถือได้ และทนัเวลา โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผู้บริหารที่รบัผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบญัชสีอบทาน หรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่
เหน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

2) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน หรอืเลกิ
จา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3) สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษิัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอ
ของทรพัยากร ปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ และประสบการณ์ของ
บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึผลการปฏบิตังิานในปีที่
ผ่านมา ตลอดจนพจิารณาถอดถอนผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็น สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่ง
รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มูล
อย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของการเปิดเผยข้อมูลใน

รายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 
6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่าม

กฎบตัร 
6.8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่า ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบรหิารความ
เสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกจิของผูบ้รหิาร ทบทวนร่วมกบัผู้บรหิารใน
รายงานส าคญัที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได้แก่ บทรายงาน และการ
วเิคราะหข์องฝ่ายบรหิาร เป็นตน้ 

8) มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่างๆ ซึง่อาจมผีลกระทบ
อย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ไดแ้ก่ 

8.1) รายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.2) ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัใน
ระบบควบคุมภายใน 

8.3) ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

9) มอี านาจในการแสวงหาความเหน็ที่เป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่าจ าเป็น
ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

10) รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุง
แกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

ทัง้นี้ อ านาจของกรรมการตรวจสอบดงักล่าว จะไม่รวมถงึอ านาจทีท่ าใหก้รรมการตรวจสอบ หรอื
ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมตใิห้ความเหน็ในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่าน
นัน้ๆ หรอืผู้รบัมอบอ านาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามนิยามทีก่ าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน มสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัทฯ และ/หรอื  
บรษิทัย่อยได ้
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  และขอบเขต อ านาจหน้าที ่                
ความรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเลอืกจาก
กรรมการบรษิทัจ านวนหนึ่ง และ/หรอืผูท้รงคุณวุฒ ิโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมจี านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกนิ 5 คน ทัง้นี้ ก าหนดใหก้รรมการอสิระท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1)  สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
กรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท และหรอืผู้ถอืหุ้นเพื่อพจิารณา
อนุมตั ิในกรณีทีต่ าแหน่งว่างลงเน่ืองจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ 

2) สรรหา คดัเลอืก และเสนอบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง ผูบ้รหิารระดบัสงูระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้
ไป และต าแหน่งเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีต าแหน่งว่างลง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการสบื
ทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

3) พิจารณากลัน่กรองโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป  

4) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับ
กรรมการในคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสูง ให้เหมาะสมกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั และภาวะตลาดอยู่เสมอ 

5) ก าหนดอตัราโบนัสและอตัราการขึน้เงนิเดอืนประจ าปีของผูบ้รหิารและพนักงานโดยพจิารณา
จากผลประกอบการ 

6) พจิารณากลัน่กรอง โครงสรา้งเงนิเดอืน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของบรษิทั 
7) กลัน่กรองและตรวจสอบรายชื่อผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานก ากบัดูแลที่

เกีย่วขอ้งว่าไม่ไดเ้ป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัไิม่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทั
จดทะเบยีน 

8) ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง ควรน าเสนอผลงาน 
(Contribution) และประวตักิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้
ใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

คณะกรรมการบริหาร และขอบเขต อ านาจหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัท โดยใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการแทนคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามทศิทาง นโยบาย และ
เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดและมอบหมาย 
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ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1)  พจิารณากลัน่กรองแผนธุรกจิ และงบประมาณประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2) ก าหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท  และก าหนดทิศทางนโยบายการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทั และอนุมตัหิลกัเกณฑก์ารลงทุน รวมถงึขอ้เสนอการลงทุนตาม
ระเบยีบบรษิทั 

3) พจิารณา และด าเนินการในประเดน็ทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
4) พจิารณากลัน่กรอง และใหข้อ้เสนอแนะงานทุกประเภททีเ่สนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5) พจิารณาแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุนตามสดัสว่นการถอืหุน้ หรอืตาม

ขอ้ตกลงในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัร่วมทุน (ถา้ม)ี 
6) ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการด าเนินงาน และ

งบประมาณประจ าปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด และอนุมตั ิรวมถงึรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

7) พจิารณานโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1) ระบุและประเมนิความเสีย่งใหค้รอบคลุม ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risks) ความ

เสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risks) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risks) 
และความเสีย่งดา้นกฎหมาย (Legal Risks)  

7.2) พจิารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดความเสีย่งแต่ละดา้นของธุรกรรมทีบ่รษิทัด าเนินการ  

7.3) ตดิตามผลการประเมนิความเสีย่งทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวกิฤต ิ(Stress Testing)  
7.4) ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากผลติภณัฑใ์หม่ หรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ส าหรบั

ธุรกรรมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ รวมถงึก าหนดแนวทางการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้  
8) พจิารณากลัน่กรองเรื่องทีก่รรมการผูจ้ดัการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาให้

ความเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ
9) อนุมตัเิรื่องเกีย่วกบัการเงนิ และทรพัยส์นิของบรษิทัตามขอบเขตอ านาจอนุมตัิ 

10) มอบหมาย หรอืแนะน าให้กรรมการผู้จดัการพจิารณา หรอืปฏบิตัิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะ
กรรมการบรหิารเหน็สมควร 

11) แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
12) พิจารณา และน าเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท

รบัทราบ หรอืพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ
13) พจิารณาเรื่องอื่นใด หรอืปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อนึ่งอ านาจการอนุมัติของกรรมการบริหารจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมตัิรายการที่ท าให้
กรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถลงมตอินุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย 

ทัง้นี้ กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทั ใหม้วีาระการด ารงต าแหน่งเท่าทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และกรณีกรรมการบริหารที่เป็น
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บุคคลภายนอกอื่นซึง่มไิดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืเป็นบุคคลภายนอกอื่น ใหม้ี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น กรรมการบรหิารทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ 

กรรมการผูจ้ดัการ และขอบเขต อ านาจหน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

1)  บรหิารจดัการ ควบคุมดแูล และอนุมตักิารด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของ
บรษิทัและด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทั  

2) อนุมตัิการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโสระดบัรองกรรมการผู้จดัการ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งอื่นทีเ่ทยีบเท่า ดงักล่าว ตามโครงสรา้งองคก์รทีไ่ดอ้นุมตัิ
ไว ้รวมทัง้การอนุมตัอิตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน หรอืประโยชน์อื่นแก่บุคคล 

3) บรหิารบรษิทัตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกจิ และแผนกลยุทธท์ี่คณะกรรมการ
บรษิทัไดอ้นุมตั ิ

4) มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ใน
ขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อ านาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดไว ้

5) มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

6) มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

7) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั 
8) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้  อ านาจกรรมการผู้จ ัดการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จ ัดการ
เหน็สมควร จะไม่รวมถงึอ านาจ หรอืการมอบอ านาจในการอนุมตัริายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่
อาจมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบรษิัท หรอื
บริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การด าเนินธุรกจิปกติทัว่ไปของบรษิัท หรอืบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตัิ
รายการดงักล่าวต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อพจิารณา 
และอนุมตัติามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การก าหนดอ านาจอนุมติัในวงเงิน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้มกีารพจิารณา
ทบทวนและมมีตใิหอ้ านาจการอนุมตัวิงเงนิทีส่ าคญั ซึง่บรษิทัเรยีกว่า “อ านาจด าเนินการ” (Authority Table) 
มผีลบงัคบัใชต่้อไป โดยทีอ่ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการใน
เรื่องทีส่ าคญัสามารถสรุปไดด้งันี้ 

อ านาจด าเนินการของบรษิัทฯ จดัท าขึน้เป็นการมอบอ านาจด าเนินการและการอนุมตัิวงเงนิใน
ระดบักรรมการผูจ้ดัการ คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทั โดยระบุการเสนอขออนุมตัดิงันี้ 
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1) อ านาจด าเนินการระดบักรรมการผู้จดัการขึ้นไป ให้บุคคลหรอืคณะบุคคลผู้ได้รบัมอบหมาย 
เป็นผูร้วบรวมเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

2) อ านาจด าเนินการระดบัต ่ากว่าระดบักรรมการผู้จดัการลงมา ใหบุ้คคลหรอืคณะบุคคลที่ได้รบั
มอบอ านาจจากบุคคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอ
ขออนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ และใหม้กีารทบทวนทุก 2 ปี หรอืเมื่อเหน็สมควร 

ทัง้นี้ งบประมาณรายจ่ายลงของบรษิทัฯ ต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิและ
หากการท ารายการใดมลีกัษณะเป็นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ ยวขอ้ง
ของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ ผูท้ีม่อี านาจอนุมตัไิม่สามารถอนุมตัิ
รายการใดทีต่นเอง หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่อาจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยได ้

การสรรหาและการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

การคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะ
เขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าว และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุ้น (แล้วแต่กรณี) ส่วนการสรรหาคดัเลอืกต าแหน่งผู้บรหิารระดบัรองลงมาอยู่ในขอบเขต อ านาจและความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูสดุซึง่หมายความถงึต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในปัจจุบนั  

ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิารจะต้องมคีุณสมบตัเิหมาะสม
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  นอกจากนี้ยงัพจิารณาถงึความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ท างานดว้ย 

นอกจากนี้ผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการจะด ารงต าแหน่งในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นได ้แต่ต้องไม่เกนิ 5 
บริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
กจิการอื่น  

การสรรหากรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิัทที่ทรงคุณวุฒ ิและมี
ประสบการณ์ เพื่อท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถอืหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อกรรมการบรษิทัเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนยงัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการ และผูถ้อืหุน้
มสี่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท
ดว้ย โดยทีก่รรมการบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ ดงันี้ 
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ก) มคีุณสมบตัไิม่ขดัแยง้กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบับรษิทัเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั เป็นตน้ 

ข) มคีวามซื่อสตัย ์คุณธรรม ความคดิรเิริม่ ความเป็นเลศิ ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม ความ
เป็นอสิระและการใหโ้อกาสผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 

ค) ประวตักิารศกึษาและประวตักิารท างานอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
ง) การอบรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการก ากบัดแูลกจิการและการก าหนดนโยบายในระดบัสงู 
จ) ความมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
ฉ) การอุทศิเวลาและความสามารถเพื่อยกระดบัการพฒันากจิการของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิัทต้องประกอบด้วยกรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
และมจี านวนไม่ต ่ากว่า  3 คน โดยมคีุณสมบตัติามที่กฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 
ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรอืกรรมการอสิระ จากความเหมาะสมของทกัษะและ
ประสบการณ์ทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็ของโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตาม
ความเหมาะสม 

การเลือกตัง้กรรมการบริษทั การเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีลกัเกณฑ์
และวธิกีารดงันี้ 

ก) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสยีง 
ข) ใหล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมี

อยู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทลีะคน โดยเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคน
เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

ค) บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการทีพ่งึจะมหีรอืพงึจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีพ่งึจะม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมออกเสยีงไดเ้พิม่ขึน้
อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น นอกจากการครบวาระออกจากต าแหน่งกรรมการ
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายเขา้เป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งจะเหลอืน้อย
กว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของ
กรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี้ มตกิารแต่งตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการบรษิทัออกจากต าแหน่งเป็นอตัราหนึ่งในสาม ถ้า
จ านวนกรรมการบรษิทัทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งใน
สาม โดยกรรมการบรษิทัทีต่อ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยน์ัน้ 
บรษิทัฯ ใชว้ธิจีบัสลากออก สว่นในปีต่อไปใหก้รรมการบรษิทัทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุจ านวนหนึ่งในสาม เป็นผู้
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ออกจากต าแหน่ง กรรมการบรษิทัทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการบรษิทั
ใหม่ได ้

การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิัทฯ มนีโยบายในการก าหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ ที่
สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ ฉบบัลงวนัที ่15 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)  

ทัง้นี้ กรรมการอสิระตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมจี านวนไม่
ต ่ากว่า 3 คน ขณะทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมี
คุณสมบตัติามทีก่ฎหมาย ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนก าหนด ดงันี้ 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการ
ถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืน
ประจ าหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดียวกนัผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี้ 
ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของ
สว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

ค) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่
เป็นบดิามารดาคู่สมรสพีน้่องและบุตรรวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ง) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัหรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. ความสมัพนัธท์างธุรกจิขา้งต้น 
รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทาง
การเงินด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิัทฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกี
ฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้
ไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณ
มลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์น



 

รายงานการพฒันาทีย่ ัง่ยนืปี 2560 Page 19 
 

การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระ
หนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วน
ของส านักงานสอบบญัชซีึง่มีผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ สงักดัอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย
หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผู้ถอืหุน้
ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มี
สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

ฌ) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระที่มลีกัษณะเป็นไปตาม ก) ถึง ฌ) แลว้กรรมการ
อสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยมกีารตดัสนิใจใน
รปูแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าทีก่ าหนดตามวรรคหนึ่ง ง) หรอื ฉ) ใหบ้รษิทัฯ 
ไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมูลค่าดงักล่าว 
กต่็อเมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการบรษิทัทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาตามหลกัในมาตรา  89/7 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) แล้ว ว่าการแต่งตัง้
บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระและจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล
ต่อไปนี้ในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดว้ย 

ขอ้ 1: ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมี
คุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

ขอ้ 2: เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
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ขอ้ 3: ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น
กรรมการอสิระ 

เพื่อประโยชน์ตาม จ) และ ฉ) ค าว่า “หุน้ส่วน” หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากส านัก
งานสอบบญัชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบญัชีหรือรายงานการ
ใหบ้รกิารทางวชิาชพี (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิตบิุคคลนัน้ 

คณุสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

ก) ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 
ข) เป็นกรรมการอสิระทีเ่ป็นไปตามคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระและตอ้ง 
• ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และ 

• ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็น
บรษิทัจดทะเบยีน 

ค) มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย
คุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ง) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ตอ้ง
มกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท า
หน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้

การแต่งตัง้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าการพจิารณาคดัเลอืกผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ (ตามแต่กรณี) 
โดยทีก่รรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการอสิระ ซึง่พจิารณาแต่งตัง้จากผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ฎหมาย 
ประกาศหรอืขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
โดยมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการตรวจสอบจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมวีาระด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีด่ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบรษิทั โดยเมื่อครบวาระด ารงต าแหน่งแลว้สามารถไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได ้ทัง้นี้ 
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ 

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิาร โดยคดัเลอืกจากผูม้คีวามรู้และประสบการณ์ 
และมคีวามเขา้ใจในลกัษณะธุรกจิ การด าเนินงานตามปกตธิุรกจิ และงานบรหิารของบรษิทัฯ โดยทีอ่งคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการบรหิารประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารระดบัรองลงมาจากกรรมการผูจ้ดัการ หรอืต าแหน่งในระดบั
ขัน้เทยีบเท่า โดยมกีรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 
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การสรรหาคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยคดัเลือกจาก
กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่ง และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนและไม่เกิน 5 คน ทัง้นี้ 
ก าหนดใหก้รรมการอสิระเป็นประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การสรรหาผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารดงักล่าว โดยพจิารณาจาก ความรู ้
ประสบการณ์ และความสามารถในการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาแต่งตั ้ง
ต่อไป ส าหรบัต าแหน่งรองลงมาจากกรรมการผู้จดัการ อยู่ภายใต้ขอบเขต อ านาจและความรบัผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ 

ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มกีลไกก ากบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้มมีาตรการใน
การตดิตามการบรหิารงานของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ 
และสามารถควบคุมดูแลจดัการ และรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของ
บรษิทัฯ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของบรษิทัฯ โดยจะพจิารณา
ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นทีบ่รษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซึง่ไดร้บั
การทบทวนและอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ์ 2561 
ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

บรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ก าหนดนโยบายพจิารณาการ
ลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกจิทีเ่กือ้หนุน และเอือ้ประโยชน์ต่อการท าธุรกจิของ
บรษิัทฯ โดยจะพจิารณาผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่บรษิัทฯ คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนเป็นส าคญั 
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิธุรกจิของกลุ่มบรษิัท โดยบรษิัทฯ จะพจิารณาสดัส่วนการลงทุนตามความ
เหมาะสมและผลตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทฯ บรษิัทฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งบุคคลที่ได้รบัมติ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เขา้เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
เขา้ไปเป็นตวัแทนอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารมคีุณสมบตั ิบทบาท 
หน้าที ่และความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ และไม่มลีกัษณะขาด
ความน่าไว้วางใจตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในกิจการนัน้ๆ 
รวมทัง้มสีทิธใินการออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัย่อย และ
บรษิทัร่วม ตามแนวทางหรอืมตทิีค่ณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิ ว ้โดยกรรมการ
และผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้สามารถใช้ดุลยพนิิจและออกเสยีงในการประชุมของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม 
ในเรื่องการบรหิารจดัการทัว่ไปได ้ 
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แต่ในกรณีเป็นเรื่องส าคญัจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ เสยีก่อน เช่น รายการเกีย่วโยง รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การกระท าทีท่ าใหล้ดสดัส่วน
การถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม หรอืการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 

การดแูลการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตระหนักและเลง็เหน็ความส าคญัต่อการด าเนินตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) รวมทัง้การถ่วงดุลอ านาจ (Check and Balance) เพื่อเสรมิสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถงึการเจรญิเตบิโต
ของมูลค่าบรษิทัฯ ในระยะยาว คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรให้มกีารก าหนดมาตรการ
ควบคุมดแูลการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีโ่ปร่งใสตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี
โดยได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพนัธ ์2561 ในวาระเกีย่วกบัการทบทวนนโยบายของบรษิทั ซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 
1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะต้องรกัษาความลบั/ขอ้มูลภายในของบรษิทั

และบรษิทัย่อย และตอ้งไม่น าขอ้มลูดงักล่าวไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์
แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มและไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

2. บรษิทัฯ จะให้ความรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ เพื่อใหร้บัทราบถงึหน้าทีใ่นการรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิทัฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เติม (“พรบ. หลกัทรพัยฯ์”) และตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีและบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

3. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่ง พรบ. หลกัทรพัยฯ์ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีและจดัส่งส าเนารายงานนี้ใหแ้ก่ บรษิทัฯ ในวนัเดียวกบั
ท่ีส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

4. บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยก าหนดห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ปฏบิตัิงานของบรษิทัฯ ที่ได้รบัทราบขอ้มูล
ภายในเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้ง และควรละเว้นการซือ้ขายหุ้น
ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลา 1 เดอืน ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเผยแพร่งบการเงนิ หรอืเผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญั
อื่นๆ สูส่าธารณชน 

5.  กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขายโอนหรอืรบัโอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดย
ใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ข้อก าหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบขอ้ บงัคบั ดงักล่าวจะถอืว่าไดก้ระท าผดิ อย่าง
รา้ยแรง 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชปีระจ าปี และการสอบทานงบการเงนิ
ระหว่างกาล ใหแ้ก่บรษิัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยส าหรบั
รอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จ านวนเงนิรวม 1,720,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตรวจสอบตามบตัร
สง่เสรมิการลงทุนอกี 50,000 บาทต่อบตัร จ านวน 1 บตัร 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2560  มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชจีาก บรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั ปรากฏราชื่อผูส้อบบญัชดีงันี้ 

1.  นางสาวซซูาน เอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4306 หรอื 
2. นายสชุาต ิพานิชยเ์จรญิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4475 หรอื 
3. นางสาวชื่นตา ชมเมนิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่7570 หรอื 
4. นางสาววนัด ีเอีย่มวณิชชา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8210 หรอื 
5. นางสาวยุพนิ ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่8622  

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผูต้รวจสอบ และรบัรองงบการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ างวด
สิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2560 และการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิัท และบรษิัทย่อย รวมถึงการ
ตรวจสอบงบการเงนิส าหรบักจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน (BOI) ของบรษิทั 

ค่าบรกิารอืน่ (Non-audit Fee) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จา้งบรษิทั เอส พ ีออดทิ จ ากดั ตรวจสอบขอ้มูลทางการเงนิ ของบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อย ตามวธิทีี่ตกลงร่วมกนั ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมคี่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 78,386 
บาทส าหรบั IT Audit และ ค่าเดนิทางในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

คณะกรรมการก ากบัใหบ้รษิทัปฏบิตัติามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ แนะน าไวใ้นแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิ เรื่อง 
การใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้
ประกาศเชญิผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไดเ้สนอเรื่องเพื่อบรรจุเขา้เป็นวาระการประชุม ร่วมถงึการเสนอรายชื่อบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมาะสมเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบรษิทัดว้ย โดยไดเ้ผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ ระหว่างวนัที ่2 ตุลาคม 2560 2559-15 มกราคม 2561 และไดน้ าเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลู SET 
Portal ดว้ย 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

นโยบายภาพรวม 

บรษิัทฯ มแีนวคดิในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภบิาลทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏบิตัิต่อผูม้สี่วนได้เสยี
กลุ่มต่างๆ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ รวมถึงความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานโดยมุ่งเน้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงันี้ 

1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม 
• บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏบิตัต่ิอลูกคา้ในทุกกลุ่มโดยมกีารแจง้เงื่อนไขอย่างชดัเจน 

เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กฎหมาย โดยให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของลูกค้าควบคู่ไปกบัการ
ด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม 

• บรษิัทฯ ปฏบิตัต่ิอคู่คา้และเจา้หนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โดยปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้ และ /
หรอื ขอ้ตกลงทางการคา้อย่างเคร่งครดั  

• บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอบรษิทัคู่แขง่อย่างเป็นธรรม ไม่ละเมดิจรยิธรรมทางธุรกจิ ซึง่รวมถงึการไม่กระท าการ
ใดๆ ทีเ่ป็นการโจมต ีใหร้า้ย หรอืท าลายชื่อเสยีงของบรษิทัคู่แขง่   

2) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
• บรษิทัฯ มนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม 

เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการ
ด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวามเสีย่งด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ได้รบัการพจิารณาและปฏิบตัิอย่าง
รอบคอบและเหมาะสม  

• นโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบริษัทฯ ครอบคุลมถึงการห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของ
บรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึ
ธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้
ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบได้
ครอบคลุมในประเดน็ความเสีย่งส าคญัไดอ้ย่างเป็นกลางและเป็นอสิระ  

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัและเคารพสทิธมินุษยชน โดยมกีารสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิสรภีาพ ตลอดจน

ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั โดยไม่มนีโยบายเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลต่างเชือ้ชาต ิสตร ี
เดก็ และผูพ้กิาร 

• บรษิทัฯ มกีารว่าจา้งผูพ้กิารทางร่างกาย เพื่อปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัฯ และปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเสมอภาค 
ซึง่เป็นการสรา้งงานและสามารถรายไดใ้หก้บักลุ่มผูพ้กิารดงักล่าว 
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4) การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
• ทรพัยากรบุคคลถอืเป็นฟันเฟืองหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกจิของบรษิทัฯ ใหบ้รรลุซึง่เป้าหมาย นอกจาก

บรษิัทฯ ด าเนินการขัน้พื้นฐานในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อมการท างานที่ด ีมรีะบบการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลที่มีความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามความ
เหมาะสมในทุกสายงานแลว้  บรษิทัฯ ใสใ่จต่อคุณภาพชวีติของพนกังาน  โดยจดัใหม้กีารประเมนิ “สุข
ภาวะ” ของผู้ปฏบิตัิงาน และตัง้แต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั บริษัทฯ ได้เริม่ด าเนินการตาม
แนวทางองค์กรแห่งความสุข หรือองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) โดยเข้าร่วมโครงการกบั
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  

5) ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
• ความพงึพอใจของลูกคา้เป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธห์ลกัของบรษิทัฯ ในการกา้วไปสู่การเป็น “ผู้น า

ตวัจริง ความเยน็ยุคใหม่” ตามสโลแกนของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ นอกจากการมมีูลค่ายอดขายสูงทีสุ่ดใน
ประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นในเรื่องของความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ดว้ยเช่นกนั  

• บรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสากลด้านการจดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อการ
ปฏิบตัิงานอย่างมีระบบ โดยมีวตัถุประสงค์ในเรื่องความสม ่าเสมอของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และ
บรกิารของบรษิัทฯ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารประกนัคุณภาพสนิคา้และบรกิารของบรษิทัฯ เพื่อให้
ลกูคา้มัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณภาพ จากบรษิทัฯ ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

• กรณีทีล่กูคา้มคี าถามเกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัฯ สามารถตดิต่อฝ่ายบรกิารลูกคา้ไดท้าง
โทรศพัทห์มายเลข 02-953-8800 และ 02-015-5920 และหากกรณีลกูคา้ตอ้งการรอ้งเรยีน บรษิทัฯ เปิด
โอกาสให้ลูกค้าได้ร้องเรยีน เรื่องผลติภณัฑ์และการบรกิารของพนักงานไดโ้ดยตรงทีห่น่วยงานลูกค้า
สมัพนัธข์องบรษิทัฯ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรยีมช่องทางรอ้งเรยีนผ่านหน่วยงานกลาง โดยลูกคา้
สามารถรอ้งเรยีนไปโดยตรงยงัส านกัเลขานุการบรษิทัที่ comsec@masterkool.com อกีดว้ย 

• บรษิทัฯ มนีโยบายก าหนดราคาขายและสว่นลดส าหรบัลูกคา้แต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน นอกจากนี้บรษิทัฯ 
ยงัมกีารควบคุมราคาขายกบัตวัแทนจ าหน่ายในทุกช่องทางการจดัจ าหน่ายใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม  

6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
• บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปัญหามลภาวะต่างๆ 

ซึง่อาจมผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บริษัทฯ จงึไม่กระท าการใดๆ ทีส่่งผล
เสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  

7) การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 
• บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้าง

เศรษฐกจิและความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมกีารสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน ควบคู่ไปกบั
การปลกูฝังจติส านึกพนกังานในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสนับสนุนกจิกรรม
ของชุมชนและสงัคมอย่างสม ่าเสมอตามโอกาส 

8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผูมี้ส่วนได้เสีย 
• บรษิทัฯ ทุ่มเททรพัยากรในกระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคดิคน้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และช่วยในการประหยดัพลงังาน ผลติภณัฑพ์ดัลมไอเยน็ของบรษิทัฯ พสิจูน์ถงึ
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ความทุ่มเทในการวจิยัและพฒันาทีส่ามารถสรา้งความเยน็โดยปราศจากสารเคม ีและประหยดัพลงังาน
เมื่อเทยีบกบัเครื่องปรบัอากาศ เป็นทางเลอืกใหม่ใหก้บัผูบ้รโิภคไดจ้รงิ จนไดร้บัรางวลั “ผูพ้ชิติยอดเขา
นวตักรรม” จากส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงั
รบัใหค้ าปรกึษาดา้นการประหยดัพลงังานอย่างครบวงจรอกีดว้ย 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโนบายและแนวปฏบิตัทิีก่ล่าวถงึนัน้เป็นสว่นหนึ่งในการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ซึง่ไดป้ฏบิตัมิาอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่การปฏบิตักิบัคู่คา้อย่างเป็นธรรม การผลติสนิคา้และใหบ้รกิารที่
มคีุณภาพตามมาตรฐานการจดัการ ISO 9001:2015 การก าหนดราคาขายส าหรบัลูกค้าอย่างชดัเจน การ
ประเมนิผลงานพนกังานอย่างเป็นธรรม ไปจนถงึการมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชนผ่านการจา้งงานคนในชุมชน 
นอกจากการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัิอย่างต่อเนื่องแล้ว บรษิัทฯ ยงัมกีารรายงานเกี่ยวกบักจิกรรม
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างสม ่าเสมอ ทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ http://www.masterkool.com 

การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ ไม่มกีารด าเนินงานใดทีส่ง่ผลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ผา่น CSR in Process และ CSR after Process 

ความรบัผิดชอบต่อเพือ่สงัคมผสานผา่นกระบวนการทางธรุกิจ (CSR in Process)  

ในปี 2560 การด าเนินงาน CSR ในลกัษณะเป็น CSR in Process นัน้เริม่มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้
หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้ร่วมโครงการองคก์รสขุภาวะของส านกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ดว้ย
ความคดิตัง้ต้นว่า การช่วยเหลอืแบ่งปันต่อสงัคมภายนอก ตลอดจนการด าเนินธุรกจิใหเ้ติบโตอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยนืได้นัน้ ต้องเกดิจากบุคลากรที่มคีวามพร้อมเนื่องจากบุคลากรทุกคนอยู่ในกระบวนการท างานหลักของ
ธุรกจิ  

นอกจากสวสัดกิารพนักงานทีบ่รษิทัฯ มใีหก้บัพนักงานตามปกต ิอาทเิช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
การประกนัอุบตัิเหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี สวสัดิการเงินกู้ และการให้สทิธิวนัหยุดวนัเกิดเป็นวนัหยุด
เพิ่มเติม ตลอดจนการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านต่างๆแล้ว บริษัทฯ ยังค านึงถึงการให้
ความส าคัญกบัพนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับธุรกิจ โดยเริ่มจากการปลูกฝังแนวคิดในความ
รบัผดิชอบของส่วนรวมภายในองคก์ร ค านึงถงึการท างานอย่างมคีวามสุขเพื่อส่งมอบงานทีม่คีุณภาพต่อลูกคา้
ภายในองคก์ร เพื่อผลลพัธส์ าคญัทีมุ่่งหวงัคอืความพงึพอใจของลกูคา้ภายนอก และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นต่อไป  

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ต่ละหน่วยงานจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความสขุทัง้ภายในงานและภายนอก
งาน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและเวลาของแต่ละหน่วยงานซึ่งมคีวามแตกต่างกนัทัง้ด้านพื้นที ่
เวลา และความเหมาะสมของกจิกรรม เช่น กจิกรรมก่อนเริม่งาน (ตวัอย่างเช่น การออกก าลงักายยามเชา้ การ
สวดมนตเ์จรญิสต ิหรอื การประชุม Morning Talk) กจิกรรมลดละเลกิบุหรี ่เป็นตน้ 

ความรบัผิดชอบต่อเพือ่สงัคมทีน่อกเหนือจากการด าเนินธรุกิจ (CSR after Process)  

บริษัทฯ จดัท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับปี 2560 
บรษิทัฯ ยงัด าเนินงานต่อใน “โครงการ CSR-MASTERKOOL รอ้ยความเยน็ สู่สงัคม” ซึง่มจีุดประสงคเ์พื่อมอบ
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ผลติภณัฑข์องบรษิัทฯ ให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ที่ประสบปัญหาอากาศรอ้น และมปัีญหา
เรื่องค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยได้มีการมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในโครงการดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานต่างๆ  

ในปี 2560 ทีผ่่านมา ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ไดเ้ป็นจติอาสาร่วมกบัคนไทยอกีหลายลา้น
คนในการท ากจิกรรมเพื่อสาธรณประโยชน์ โดยร่วมท าความสะอาดเสน้ทางสาธรณะ ถนนเทศบาลสงเคราะห ์
แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรม
นาถบพติร เนื่องในวนัครบรอบ 1 ปีวนัสวรรคต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ มีนโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการ
ด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบและ
เหมาะสม  

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ ครอบคุลมถงึการหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิใน
ทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และให้มกีารสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่
อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคล้องกบัการ
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดแนวทางเกีย่วกบัการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยให้ผู้
ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อสามารถด าเนินการตรวจสอบไดค้รอบคลุมใน
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ประเดน็ความเสีย่งส าคญัไดอ้ย่างเป็นกลางและเป็นอสิระ โดยบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้นางสาววรรณา เมลอืนนท ์จาก
บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดัเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิความเสีย่งธุรกจิเป็นรายไตรมาส และมอบหมายใหค้ณะจดัการ
ความเสีย่ง หรอื Risk Management Task Force ซึ่งมปีระธานกรรมการบรหิารเป็นประธานคณะ และ
เลขานุการบรษิัทซึง่เป็นบุคคลจากหน่วยงานกลางด าเนินการตดิตามผลในการปฏิบตักิารของหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อก าจดัหรอืลดความเสีย่ง 

 

การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในทีด่เีพื่อเป็นการสนบัสนุน
ให้การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกดา้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ส าหรบัการเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มกีลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล (Check and Balance) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจการอนุมตัิ  และความรบัผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานที่มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล มกีารก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ซึ่งบรษิัทฯ ได้จ้างบรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท า
หน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวสอบ 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อยจากการน าไปใชโ้ดยมชิอบ รวมทัง้ป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมี
ระบบงานทีช่ดัเจนสามารถตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์ 2561 คณะกรรมการได้พจิารณา
ความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตามแบบประเมนิของส านักงาน ก.ล.ต. 
ประกอบกบัการซกัถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Management) 
3) มาตรการควบคุม (Control Activities) 
4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคุมภายในทีม่คีวาม
เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอตามสภาพแวดลอ้มการควบคุมทีเ่ป็นอยู่  นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มบีุคลากร
อย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบควบคุมภายใน ในเรื่องการ
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ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย จากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้   

ทัง้นี้ กรรมการตรวจสอบไม่มคีวามเหน็แตกต่างจากคณะกรรมการบรษิทั 

ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัของการจดัการระบบควบคุมภายในทีด่เีพื่อเป็นการสนบัสนุน
ให้การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจดัให้มรีะบบควบคุมภายในที่
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมทุกดา้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ส าหรบัการเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มกีลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล (Check and Balance) ทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการปกป้องดูแลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อยอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดล าดบัขัน้ของอ านาจการอนุมตัิ และความรบัผิดชอบของผู้บริหารและ
พนักงานที่มกีารตรวจสอบและถ่วงดุล มกีารก าหนดระเบยีบการปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มหีน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระ ซึ่งบรษิัทฯ ได้จ้างบรษิัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั (“บจ. แอค-พลสั”) ท า
หน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวสอบ 

ข้อสงัเกตของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน ของบริษทั  

ในปี 2560 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบควบคุมภายในและการปฏบิตัติาม
ระบบครอบคลุมทุกระบบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่ประกอบดว้ย 1) ระบบการขาย การตลาด และบรกิาร
หลงัการขาย 2) ระบบการรบัเงนิ 3) ระบบการจ่ายเงนิ 4)  ระบบผลติ 5) ระบบการบรหิารสนิคา้ และต้นทุน  6) 
ระบบสนิทรพัยถ์าวร   7) ระบบเงนิเดอืนและบรหิารงานบุคคล และไดม้กีารประเมนิความเสีย่งไปในเวลา
เดยีวกนั 

จากการตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานข้างต้น หน่วยงานตรวจสอบภายในมีข้อสงัเกตตาม
กระบวนการปฏบิตังิาน ดงันี้ 

1) ระบบการขาย การตลาด และบริการหลงัการขาย 
เพื่อให้การพจิารณาสนิเชื่อ หรอืเครดติของลูกคา้ของบรษิัทย่อยมคีวามชดัเจน และรดักุม 
บรษิทัฯ จงึน าเกณฑแ์ละเงื่อนไขการพจิารณาของบรษิทัฯ ไปปรบัใชก้บับรษิทัย่อย โดยก าหนด
ขึน้เป็นคู่มอืการปฏบิตังิานของบรษิทัย่อย เพื่อใชใ้นการพจิารณาสนิเชื่อหรอืเครดติของลูกค้า
ของบรษิทัย่อย 

2) ระบบการรบัเงิน  -ไม่ม-ี  
3) ระบบการจ่ายเงิน  -ไม่ม-ี  
4) ระบบผลิต  -ไม่ม-ี 
5) ระบบการบริหารสินค้า และต้นทุน   

สนิคา้คงคลงัมปีรมิาณสงู บรษิทัฯ จงึด าเนินการปรบัปรุงกระบวนการในการตดิตามและบรหิาร
จดัการสนิคา้ทีจ่ดัจ าหน่ายหรอืจดัโปรโมชัน่ผ่านช่องทางโมเดริน์เทรด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีร่วดเรว็ 
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ถูกตอ้ง และเพยีงพอต่อการพจิารณาตดัสนิใจในเรื่องการสตอ็กสนิคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 
นอกจากนัน้มกีารก าหนดเป้าหมายและจดัท าแผนในการระบายสนิคา้คงคลงัทีม่อียู่ดว้ย 

6) ระบบสินทรพัยถ์าวร   -ไม่ม-ี 
7) ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล 

บรษิทัฯ มรีปูแบบการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยทีแ่ตกต่างจากธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ บรษิทัฯ
จงึก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรของบริษัทย่อยแยกออกจากแผนพฒันาบุคลากรบรษิัทฯ 
เพื่อให้เกดิความชดัเจนในทัง้ด้านความรู้และทกัษะของบุคลากร ทัง้นี้แผนการอบรมในเรื่อง
พืน้ฐานหรอืเรื่องทัว่ไป เช่น ความรูใ้นธุรกจิของบรษิทั ทกัษะการเป็นหวัหน้างาน ฯลฯ จะเป็น
การด าเนินการร่วมกนัเพื่อความคุม้ค่าของการใชท้รพัยากรดา้นต่างๆในการจดัอบรมแต่ละครัง้ 

ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของผูส้อบบญัชี  

การตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2560 ผูต้รวจสอบบญัชไีดพ้จิารณาสอบทานเกีย่วกบัระบบการ
ควบคุมภายในที่ส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ และรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2561 ปรากฏตามรายงานของผูส้อบบญัชใีนงบการเงนิประจ าปี 
2560 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายใน 
(Outsource) 

บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั  
ทีอ่ยู่ 33 ซอยจดัสรร ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์0-2693-3581-2 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาววรรณา เมลอืงนนท ์ 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศนียบตัรสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จุฬาลงณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์ท างาน ปี 2537 ถงึปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั แอค-พลสั คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

 ปี 2536 ถงึปัจจุบนั ทีป่รกึษาดา้นบญัช ี 
ระบบบญัช ีและภาษอีากร 

บรษิทั ทีป่รกึษากฏหมายฟารอ์สีต์ จ ากดั 

 ปี 2557 ถงึปัจจุบนั กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั พเีออ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2554 - 2556 กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ปิคนิค คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง  การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
ใหมล่่าสุด รุ่นที ่3/56 โดยคุณสุวมิล กุลาเลศิ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) วธิกีารประเมนิความเสีย่งเพือ่การวางแผนการ 
ตรวจสอบภายใน รุ่นที ่3/55 โดยคุณสุวมิล กุลาเลศิ จดัโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
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 การอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) การประเมนิระบบการควบคุมภายในแบบ COSOERM 
ของแต่ละระบบงาน (ธนัวาคม 2554) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program – ACP รุ่นที ่42/2013 โดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program – DAP รุ่นที ่99/2012 โดยสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4170 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มาสเตอรค์ลู อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย
กรรมการอสิระผู้ทรงคุณวุฒ ิคุณสมบตัิ และประสบการณ์จากหลากหลายสาขา รวมจ านวน 3 ท่าน รายนาม
ดงัต่อไปนี้ 

1. นายสรรพชัญ โสภณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. รศ.ดร.ประกจิ ตงัตสิานนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นายมงคล เกษมสนัต ์ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่
คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมาย และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 ครัง้ ซึ่งการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบนัน้ไดม้กีารทบทวน และหารอืในสาระส าคญัของการด าเนินงานร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผู้
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัขอีย่างสม ่าเสมอ สรุปการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งันี้ 

1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเป็นการเฉพาะกบัผูส้อบบญัช ีและ
ผู้ตรวจสอบภายในรายไตรมาส และประจ าปี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ซึ่งหากมีรายการใดที่
คณะกรรมการตรวจสอบต้องอาศัยรายละเอียดการด าเนินการเพื่อประกอบการพิจารณา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งมาชีแ้จง ก่อนการลงความเหน็และการน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

ส าหรบัรายงานทางการเงนิปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทั ไดจ้ดัท าขึน้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ 

2. การสอบทานรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณารายงานและการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ และเห็นว่ามีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

3.  การสอบทานการบริหารและการจดัการความเส่ียง: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณานโยบายและ
แผนงานดา้นความเสีย่ง ตลอดจนรายงานผลการด าเนินการดา้นความเสีย่ง โดยการประชุมร่วมกบัประธานคณะ
จดัการความเสีย่งหรอืตวัแทน พรอ้มใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงทีด่ยีิง่ขึน้ 
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4.  การสอบทานการปฏิบติังานตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัและสอบ
ทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธุรกจิและขอ้
พงึปฏบิตัิในการท างานที่ก าหนดไว้ และก าหนดให้มกีารทบทวนการปฏบิตัิงานเพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคสว่น 

5.  การสอบทานระบบควบคมุภายในและการก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ว่าจ้างบริษัท แอค-พลสั คอนซลัแตนท์ จ ากดั ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัฯ เพื่อความเป็นอสิระในการท างานตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดใหม้กีารตดิตามผลการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผลการตรวจสอบภายในในปีดงักล่าว ไม่พบขอ้บกพร่องดา้นการ
ควบคุมภายในอย่างมนียัส าคญั 

6.  การพิจารณาผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบบญัชี: คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาต บรษิัท เอส พ ีออดทิ จ ากดั จากความรู ้ความสามารถ คุณสมบตัแิละประสบการณ์การปฏบิตัิงาน 
ดว้ยมาตรฐานการสอบบญัชใีหก้บับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มาแลว้หลายราย อกี
ทัง้มอีตัราค่าสอบบญัชอียู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสมกบัขนาดธรุกจิของบรษิทัฯ จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่
พจิารณาน าเสนอการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชต่ีอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ 

บทสรปุรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละรบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเตม็
ความรู ้ความสามารถ ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และมคีวามเป็นอสิระทีเ่พยีงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วน
ไดส้ว่นเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและสอดคล้องตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป  ตลอดจนบรษิทัมกีารบรหิารจดัการดา้นความเสีย่ง การควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมกีารปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งตามกฎหมาย ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีและตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 

 

  

         (นายสรรพชัญ โสภณ) 

              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกนั  

1. ลกัษณะของรายการระหว่างกนั และความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
รายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 และ ปี 2560 

บุคคล / นิตบิคุคล
ทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการระหว่าง
กนั 

มลูคา่รายการ (พนับาท) ความจ าเป็น / รายละเอยีด และความ
สมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. บรษิทั ไซท ์    
เพรพพาเรชัน่ 
แมเนจเมนท ์
จ ากดั (“บจก. 
ไซท ์เพรพฯ”) 

 

นายกฤษณ ไทย
ด ารงค ์เป็น
กรรมการและผูถ้อื
หุน้ใหญ่ใน บจก. 
ไซท ์เพรพฯ และ
เป็นกรรมการของ 
บรษิทัฯ  

เมื่อเดอืนตลุาคม 2557 
บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิคา้ 
และบรกิารตดิตัง้ระบบพดัลม
ไอเยน็ ใหก้บั บจก.ไซท ์เพ
รพฯ โดยมมีลูค่าการขายและ
บรกิาร และมยีอดลูกหนี้คา้ง
ช าระ ณ วนัสิน้งวด ตาม
รายละเอยีดดงันี้ 
- รายไดจ้ากการขาย 
- ลูกหนี้การคา้ (ตน้งวด) 
- ลูกหนี้การคา้ (สิน้งวด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

32.60 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

14.25 
- 

15.25 
 

บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายสนิคา้และบรกิาร
ตดิตัง้ระบบพดัลมไอเยน็ใหก้บั บจก. 
ไซท ์  เพรพฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไข
การคา้ไมแ่ตกต่างจากลูกคา้รายอื่น 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นรายการขายสนิคา้และ
บรกิารตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดย
มรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ทยีบเทา่กบั
บุคคลภายนอกอื่น 

2. บรษิทั แอคด ี
จ ากดั  

   (“บจก. แอคด”ี) 

นายธนพฒัน์ ไทย
ด ารงค ์และนาย
ธรรมธชั ไทยด ารงค ์
เป็นกรรมการและผู้
ถอืหุน้ใหญ่ใน บจก. 
แอคด ีโดยนาย
ธนพฒัน์ ไทยด ารงค ์
และนายธรรมธชั 
ไทยด ารงค ์เป็นญาติ
สนิทของนาย 
กฤษณ ไทยด ารงค ์
ซึง่เป็นกรรมการของ
บรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ไดจ้ าหน่าย
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ใหก้บั 
บจก. แอคด ีซึง่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายของบรษิทัฯ โดยมี
มลูคา่การซือ้ขายระหว่างงวด 
และมยีอดลกูหนี้คา้งช าระ ณ 
วนัสิน้งวด ตามรายละเอยีด
ดงันี้ 
- รายไดจ้ากการขายและ
บรกิาร 

- ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการ
ขาย 

- ลูกหนี้การคา้ (ตน้งวด) 
- ลูกหนี้การคา้ (สิน้งวด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12,821.27 
- 
 

3,972.56 
884.31 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,620.89 
- 
 

884.31 
2,783.30 

 

บริษั ทฯ  ได้ จ า ห น่ า ยสิ นค้ า แ ล ะ
ให้บริการกับ บจก. แอคดี ซึ่งเป็น
ลูกค้าในกลุ่ม Dealer โดยมรีาคาและ
เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายใหก้บั Dealer อื่นที่
อยู่ในระดบัเดยีวกนั 
 
ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ: 
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม 
เนื่องจากเป็นรายการขายสนิคา้และ
ใหบ้รกิารตามธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ 
โดยมรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นไปตาม
ราคาตลาดและเทยีบเทา่กบัตวัแทน
จ าหน่ายรายอื่นทีอ่ยูร่ะดบัเดยีวกนั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  2560 บรษิทัฯ ไดร้บัสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิจ านวน 4 แห่ง เป็นวงเงนิกูร้วมทัง้สิน้ประมาณ 493.20  ลา้นบาท โดย
วงเงนิกูน้ี้บางส่วนมกีารค ้าประกนัโดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

บคุคล / นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  
ความจ าเป็น / รายละเอียด และ
ความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

1. นายนพชยั   
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่  

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
-   วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

เมื่อเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯได้
ท าสัญญาปรบัวงเงิน LC/TR ของ
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
จากเดมิ 32.40 ล้านเป็น 70 ล้านบาท 
ท าใหปั้จจุบนับรษิัทฯ มวีงเงนิสนิเชื่อ
รวมทัง้สิน้ 493.20 บาท 
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บคุคล / นิติบคุคล
ท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)  
ความจ าเป็น / รายละเอียด และ
ความสมเหตสุมผลของรายการ ปี 2559 ปี 2560 

2. นายฟัง เมง็ 
ฮอย 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร  
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่   

-   ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 

3. นางสาววารนิทร ์
วรีะมาน 

ญาตสินิทของนาย
นพชยั วรีะมาน ซึง่
เป็นกรรมการบรษิทั  
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่  

4. นางสาววณีา    
วรีะมาน 

5. นายนพชยั    
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 
 

32.4 
13.6 

 
 
 
- 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 

6. นายฟัง เมง็ 
ฮอย 

กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรหิาร  
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่   

-   

7. นายนนัฑวฒัน์ 
ค าเอม 

กรรมการบรษิทั 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ และผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการ
สายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี
 

 
 
 

32.4 
3.6 

 

 
 
 
- 
- 
 

8. นางสาวสุนนัทา 
ว่านวฒัน์ 

กรรมการบรษิทั 
ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน
ธรุกจิและบรกิาร
ลูกคา้ 

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 
 

32.4 
3.6 

 
 
 
- 
- 

9. นางสาว
พรพรรณ นิล
ประสทิธิ ์

กรรมการบรษิทั 
ผูช้ว่ยกรรมการ
ผูจ้ดัการสายงาน 
โลจสิตกิส ์

การค ้าประกนัวงเงนิกูข้อง
บรษิทัฯ แบ่งเป็น 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 

32.4 
3.6 

 
 
- 
- 

10. นายนพชยั    
วรีะมาน 

กรรมการบรษิทั 
ประธาน
กรรมการบรหิาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
และผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ 

การรว่มค ้าประกนัวงเงนิกู้
ของบรษิทัฯ แบง่เป็น 
- วงเงนิกูย้มืระยะสัน้  
- วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี 
-   วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนั วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี วงเงนิเบกิเกนิบญัช ี

 
 

250.00 
27.50 
5.00 

 
 
- 
- 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ความคบืหน้าตามทีไ่ดร้ายงาน 
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2. มาตราการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการในการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ 
ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตาม
ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ใน
กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะให้
บุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ส านักงาน
กฎหมาย ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ เป็นตน้ ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิาร และ/หรอืผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามี
สว่นร่วมในการอนุมตัริายการทีต่นเองมสีว่นไดเ้สยีทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม และคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่
ดูแลให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้การปฏบิตัิ
ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชี
และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

3. นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ จะมกีารท ารายการระหว่างกนัในอนาคตอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อยกบับรษิทั แอคด ีจ ากดั ซึง่
เป็นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศรายใหญ่ของบรษิทัฯ และมญีาตขิองกรรมการบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ในบรษิัท 
แอคด ีจ ากดั โดยทีก่ารเขา้ท ารายการระหว่างกนัจะเป็นไปตามลกัษณะการท าธุรกจิการคา้ปกตทิัว่ไป และมกีาร
ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัอย่างชดัเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการคา้ตามปกตขิองธุรกจิ 
เช่นเดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น ๆ โดยการเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตนัน้ เป็นไปเพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิและประโยชน์ของบรษิทัฯ  ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่
เกดิขึน้ทุกไตรมาส   

ส าหรบัการท ารายการระหว่างกนัทีไ่ม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทั
ฯ จะด าเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความจ าเป็น ความสมเหตุสมผลและความ
เหมาะสมดา้นราคาของรายการทีเ่กดิขึน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการ
คา้ปกตใินราคาตลาด และมกีารเปรยีบเทยีบราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะน าบุคคลทีม่คีวามรู ้ความช านาญ
พเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีที่ปรกึษาทางการเงนิ ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ ส านักงานกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญอสิระ 
เป็นตน้ ซึง่มคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์เขา้มาร่วมพจิารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี 
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อย่างไรกต็าม รายการระหว่างกนัที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกดิขึน้ใน
อนาคต  บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้รหิาร กรรมการ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามสีว่นร่วมใน
การอนุมตัริายการทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้ทางตรงและทางออ้ม ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะเขา้มาควบคุมให้
บรษิัทฯ ปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  รวมทัง้การ
ปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และประกาศ
คณะกรรมก ากบัตลาดทุน และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัช ีและผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ตระหนักถงึหน้าที่ความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ 
ตลอดจนการก ากบัดแูลงบการเงนิ และรายงานทางการเงนิทีป่รากฎตามรายงานประจ าปี   โดยใหม้กีารจดัท างบ
การเงนิทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  ทีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึใหม้กีารสอบทานการรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบระบบควบคุมภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารบนัทกึขอ้มูลทางบญัชถีูกต้องครบถ้วน ทนัเวลา และป้องกนัการทุจรติหรอื
การด าเนินการใดทีผ่ดิปกต ิ 

คณะกรรมการบรษิัทมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิัทฯ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจ และสร้างความมัน่ใจในความน่าเชื่อถือได้ของงบบการเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และแสดง
ความเหน็ว่างบการเงนิและผลการด าเนินงานถูกตอ้งตามสมควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
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