คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั
บริษัทมีองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดังนี้
1) กรรมการอิสระ
(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
(3) นายสมพร เวชพาณิชย
2) กรรมการที่ไมเปนผูบริหารรวมกรรมการอิสระ
(1) นายพชร ยุติธรรมดํารง
(2) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
(3) นายสมพร เวชพาณิชย
(4) นางสาวทิพาพร อัศวโสตถิ์
3) กรรมการที่เปนผูบริหาร
(1) นายปรีชา ถิรกิจพงศ
(2) นายสมเจตน ทิณพงษ
(3) นายฐนนทศรณ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
(4) นายพลเชษฐ ลิขิตธนสมบัติ
อํานาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายปรีชา ถิรกิจพงศ หรือ นายสมเจตน ทิณพงษ หรือนายฐนนทศรณ
เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการสองในสามทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
บริษัทไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเพื่อใหบริษัทสามารถ
เสริมสรางความแข็งแกรงในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางมีประสิทธิภาพ
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1) กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทาง ภารกิ จและกลยุ ทธ ข องบริ ษั ท ที่ ส นั บ สนุ นการเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ทั้ ง
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ใหความสําคัญในการแสวงหาขอมู ลที่เปน
ประโยชนตอการกําหนดทิศทางดังกลาว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาผูบริหารจะ
สามารถนําวิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติใหเกิดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ทบทวนและใหความเห็ นกับกลยุทธ และนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุป ระสงค เป าหมายทางการเงินและ
แผนงานตางๆ ของบริษั ท พรอมทั้ง ติดตามผูบริ หารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กํา หนดไว ตามทิศทางและกลยุทธของ
องคกรอยางสม่ําเสมอ
3) คณะกรรมการเปนผูเลือกประธานกรรมการ และประธานกรรมการตองเปนกรรมการอิสระ
4) กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง จัดใหมีการประเมินถึงปจจัยเสี่ยงสําคัญที่อาจขึ้น และกํา หนดแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางครอบคลุม ดูแลใหผูบริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
5) จั ด ให มีร ะบบบั ญ ชี ก ารรายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญ ชี ที่ มีค วามน า เชื่ อถื อ รวมทั้ ง ดู แ ละให มี
กระบวนการในการประเมิ นความเหมาะสมของการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบบริ หารความเสี่ ยงที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปดเผยไวในรายงานประจําป
6) สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง รายการที่เกี่ยวโยง
กัน ใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญ โดยมุงเนนใหเกิดประโนยสูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
โดยรวม โดยจัดทําเปนนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
7) จัดใหมีชองทางในการสื่ อสารกับผู ถือหุนแตละกลุมอย างเหมาะสม และมี การประมิ นผลในดานการเปดเผย
ขอมูล เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือและมีมาตรฐาน
8) เปนผูนําและเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานที่ดีสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทาง
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท
9) สนับสนุนใหบริษัทมีการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ธุรกิจของบริษัทและผูมีสวนไดเสีย
อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติตามขอบเขตที่กําหนดโดยกฏหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และ
อนุมัติในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดําเนินงาน
ธุรกิจประจําป การกําหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดําเนินงานการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึงการอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทและบริษัทยอย
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1) พิจารณาอนุมัติ
(1) วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธเปนรายป
(2) แผนธุรกิจประจําปและงบประมาณประจําป
(3) งบการเงินสําหรับงวดไตรมาส งวดครึ่งปแรกและงบการเงินประจําป
(4) การจายเงินปนผลระหวางกาล
(5) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรและการเปลีย่ นแปลงอื่นๆ ในองคกรที่สําคัญ
(6) การไดมา การกอตั้ง การจําหนายจายโอน หรือการระงับซึ่งทรัยพสินที่สําคัญหรือธุรกิจใดของบริษัท
(7) การเขาทํารายการที่เกีย่ วโยงกัน ซึ่งขนาดของรายการมีนัยสําคัญตอบริษัท
(8) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพยอื่นใด
(9) แถลงการณตอสาธารณชนที่เกีย่ วกับนโยบายหรือกลยุทธ
(10) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอํานาจใดๆ ที่คณะกรรมการบริษทั ไดมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการ
2) แตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอย
3) แตงตั้งและพิจารณากําหนดคาตอบแทน รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขการวาจางงานสําหรับกรรมการผูจัดการ และ
ผูบริหารระดับสูง
การแตงตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพนจากตําแหนง
กรรมการบริษัทมีวาระอยูในตําแหนง และเมื่อครบกําหนดตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
อีกก็ได และอาจพนจากตําแหนงเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน จํากัด หรือมี
ลักษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการทีม่ ีมหาชนเปนผูถือหุนตามทีก่ ําหนด
ไวในมาตรา 89/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตําแหนง
5) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งงของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6) ศาลมีคําสั่งใหออก
กรณีกรรมการบริษั ทคนใดจะลาออกจากตํา แหน งให ยื่นใบลาออกต อประธานกรรมการบริษั ท และในกรณี ที่
ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเปนกรรมการบริษัทแทน
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการใหความสําคัญและถือวาเปนหนาที่สําคัญในการเขารวมประชุม เพื่อรับทราบและรวมกันตัดสินใจใน
การดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดวันและเวลาประชุมของคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทต อ งประชุ ม อย า งน อย 3 เดื อนต อ หนึ่ ง ครั้ ง และมี การประชุ มพิ เ ศษเพิ่ ม เติ มตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา
(1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคครบประชุม
(2) เอกสารคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ ยวข องจะตองจัดส งให แกกรรมการบริษัทลวงหนา ไมนอยกวา 7 วั น
กอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ เวนแตในกรณีมีเหตุผลความจําเปนเรงดวน
(3) ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
(4) การวิ นิจฉัย ชี้ขาดของที่ ประชุ มให ถือเสี ยงขา งมากโดยกรรมการคนหนึ่ง มีหนึ่ง เสียง ถาคะแนนเสีย ง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
(5) กรรมการผูใดมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
2) การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
คณะกรรมการใหความสําคัญและเคารพในสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ผูถือหุนทุกรายทั้งในฐานะของนักลงุทนในหลักทรัยพ ทั้งในฐานะนักลงทุนรายยอยและนักลงทุนสถาบัน และในฐานะเจาของ
บริษัท
คณะกรรมการกําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ปละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัท และหากมีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑกฎหมายที่ใชบังคับที่ตองไดรับการอนุมัตจิ ากผูถือหุนแลว
3) การประชุมโดยไมมีผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจัดใหมีการประชุมพิเศษกอนการประชุมปกติ โดยไมมีวาระการประชุม และไมมี
ผูบริหาร หรือพนักงานเขารวมประชุม สวนในเรื่องที่กรรมการประชุมนอกรอบจะเปนประเด็นที่คณะกรรมการมีความกังวล และ
หลังจากการประชุมแลวเสร็จ ประธานกรรมการจึงจะเชิญกรรมการผูอํานวยการเขาพูดคุยและรับทราบถึงผลของการประชุม
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