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11. การกํากับดูแลกิ จการ
11.1

นโยบายการกํากับดูแลกิ จการ

วัตถุประสงค์
บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญทีจ่ ะช่วยทําให้นักลงทุนมีความเชือ่ มันในบริ
่
ษทั เนื่องด้วยบริษทั มีการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิท ธิภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ แ ละคํ า นึ ง ถึ ง ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ทุ ก ฝ่ าย นอกจากนี้ ย ัง ใช้ เ ป็ นหลัก ปฏิ บ ัติ ใ ห้
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ใช้ในการกํากับดูแลให้กจิ การมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กจิ การ
อย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําและผู้รบั ผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั จึงมีการกําหนดหลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี อดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่ง ประกอบด้ว ยหลัก ปฏิบ ัติ 8 หมวดและนอกจากนี้ ย ัง มีก ารกํ า หนด
บทบาท อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ สามารถสรุปโดยสังเขปได้
ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ ที่ 1 ตระหนั กถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นําองค์กรที่ ส ร้า ง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
บริษทั ได้กาํ หนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั
โดยมีหน้าทีส่ าํ คัญในการพิจารณาและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมของบริษทั รวมถึงพิจารณาและอนุ มตั แิ ผน
กลยุ ท ธ์ ทิศ ทางการดํ า เนิ น งาน เป้ าหมายและนโยบายของบริษั ท ตลอดจนการจัด สรรทรัพ ยากรต่ า งๆ ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นการสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยังยื
่ น และจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั โดยได้ดําเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดําเนินงานตามเป้ าหมายและแผนทีก่ ําหนด โดยประเมินจากสภาวะการดําเนินงานของบริษทั
จากปั จจัยภายในและภายนอกทีอ่ าจจะกระทบต่อองค์กร และวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ รวมถึงการคํานึงถึงจริยธรรม
ผลกระทบต่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ ให้บ ริษั ท สามารถปรับ เปลี่ย นนโยบายหรือ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มกี ารกําหนดหน้าทีแ่ ละขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
รวมถึงหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน เพื่อการกํากับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ําหนดด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดูแลการดําเนินงานของบริษทั ให้
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เป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อบังคับ มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และนโยบายต่างๆ ของ
บริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการให้ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจของ
องค์กรให้สามารถเติบโตคูก่ บั สังคมด้วยความยังยื
่ น โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีส่ อดคล้องกับการสร้างคุณค่า
และเป็ นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสีย สังคมโดยรวม ส่งเสริมให้วตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายหลักขององค์กรควบคู่อยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรทีอ่ ยูภ่ ายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในการนี้ คณะกรรมการมีการกําหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้ าหมายทีอ่ าจนําไปสู่การประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือ
ขาดจริยธรรม (unethical conduct) ตลอดจนกํากับดูแลให้มกี ารสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้ าหมายผ่านกลยุทธ์และ
แผนงานให้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร
หลักปฏิ บตั ิ 3 เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มคี วามรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ี
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์แก่บริษทั ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามที่
กฎหมายกํ า หนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการกํ า หนดและทบทวนโครงสร้า ง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการกิจการที่มมี หาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
3/2560 เรื่อ ง การกํ า หนดลัก ษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจของกรรมการและผู้ บ ริห ารของบริษั ท ) ซึ่ ง ปั จ จุ บ ัน
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร ซึ่งในการบริหารบริษทั คํานึงถึง
ความโปร่งใสและการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จึงมีนโยบายให้มสี ดั ส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และเพื่อถ่วงดุล
อํานาจอย่างเหมาะสม ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการจัดการตามขอบเขตทีร่ ะบุในกฎ
บัตรของแต่ละคณะ เพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษทั นัน้ คัดเลือก
จากกรรมการอิสระ ทัง้ นี้คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
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ในการดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการ เพื่อทําหน้าที่สนับสนุ นคณะกรรมการในการสรรหากรรมการที่มคี ุณสมบัติ
เหมาะสมด้วยกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน พร้อมพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมก่อนเสนอให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ และดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการ และคณะอนุ กรรมการชุดย่อย จํานวน
ครัง้ ของการประชุม ตลอดจนจํา นวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปี ท่ีผ่า นมา และรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด นอกจากนี้ บริษทั ได้จดั ให้มเี ลขานุ การบริษทั เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ของคณะกรรมการรวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของคณะกรรมการ ตลอดจนจัดการเกีย่ วกับการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู้พิจ ารณาหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสรรหาบุคคลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง ได้
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษัทมีการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น จึงได้จดั ให้มแี ผนการสืบทอดตําแหน่ งที่สําคัญของบริษทั (Succession Plan) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริห ารงานสํา หรับกลุ่ ม ผู้บริห ารในระดับประธานเจ้า หน้ า ที่สายงาน ตามที่ร ะบุ ใ นนโยบลายการวางแผนสืบทอด
ตําแหน่งงาน
ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มกี ารกําหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ตลอดจนการประเมินผลทีเ่ หมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ กรรมการจะได้รบั
ค่าตอบแทนเป็ น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาสและอาจได้รบั โบนัสด้วย ส่วนกรรการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะได้รบั
ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและค่าตอบแทนโบนัส ซึง่ พิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการประเมินการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ตามทีร่ ะบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ไว้เป็ นสําคัญ
สําหรับในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษทั จะติดตามให้มกี ารบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารองค์กรให้เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิ บตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการให้ค วามสํา คัญ และสนับสนุ น การสร้างนวัตกรรมพร้อมทัง้ มีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและความสามารถในการให้บริการเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโต และขยายตลาดในอนาคต มีการดูแลและรองรับทีจ่ ะทําให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่
เกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCP) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่าย
จัดการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยจะส่งเสริมการดําเนินการเพือ่ เพิม่ คุณค่าให้บริษทั
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ตามสภาพปั จจัยแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ซึง่ อาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model)
วิธคี ดิ มุมมองในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทํางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคู่คา้ โดยบริษทั มุ่งมันที
่ ่
จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดถือความเป็ นธรรมเป็ นหัวใจสําคัญ พร้อมให้บริการทีด่ แี ก่ลูกค้า ยินดี
แข่งขันในธุรกิจอย่างยุตธิ รรม ไม่เอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ปฏิบตั อิ ยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลอย่าง
เคร่งครัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสียและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุม่ อย่างโปร่งใส เหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม ซึง่ รวมถึง
• ผูถ้ ือหุ้น บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างทีส่ ุดทีจ่ ะ
พัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยยึดหลักการ
ปฎิบตั ติ ่อถือหุน้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
• พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้
ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดและมุง่ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษทั ยังคํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็ นธรรม
ผ่านช่องทางต่างๆ
• ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริตความเชือ่ ถือและ
ไว้วางใจ โดยบริษทั มีหน้าทีใ่ นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าด้วยการรับผิดชอบ และให้ความสําคัญ
ต่อปั ญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
• เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบและให้ความสําคัญต่อเงือ่ นไขต่างๆทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้อย่างดีทส่ี ดุ
• คู่ค้า ปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม ได้รบั
ประโยชน์ ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยังยื
่ น และเป็ นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทําธุรกิจกับคู่ค้าจาก
เงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่ าไว้วางใจยึดมันในสิ
่ ง่ ทีถ่ ูกต้อง ตลอดจนความเชีย่ วชาญด้านเทคนิค
กฎหมาย และการป้ องกันสิง่ แวดล้อม
• ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ดูแลให้บริษทั และพนักงานดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและ
ชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็ นมิตร ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุ น
พัฒนาชุมชนให้มคี วามเป็ นอยูท่ ด่ี ี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อม
บริษทั ให้ความสําคัญกับการจัดการเพือ่ ลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังไม่ได้มกี ารจัดทําข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพือ่ เป็ นข้อมูลเปรียเทียบ ในการบริหารจัดการเพือ่ ลดปั ญหาก๊าซเรือนกระจกแต่อย่าง
ใด
• การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่า งเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรีย บ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
• หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ่อ
ภาครัฐและหน่ วยงานราชการต่างๆ อย่างมีความเป็ นกลางตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน
(Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
นอกจากการสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของลูกค้า และ
สนับสนุ นการดําเนินธุรกิจทีใ่ ห้ความสําคัญต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมแล้ว การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรถือเป็ นอีก
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ส่วนที่สําคัญ คณะกรรมการจึงมีส่วนในการกํากับดูแลให้มกี ารใช้ทรัพยากรทีจ่ ําเป็ นอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
หลักปฏิ บตั ิ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีจ่ ะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้คณะกรรมการได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อทําหน้าทีต่ ่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งรวมถึง
หน้าทีใ่ นการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชี การให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสีย รวมทัง้ การกํากับดูแลให้มรี ะบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการของข้อมูล ที่
อาจส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือและกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งเพื่อดูแลสนับสนุนคณะกรรมการในการดูแลระบบการบริหารความเสีย่ งตามทีก่ ําหนดใว้ ในนโยบายการ
บริหารความเสีย่ ง (Risk Management)
ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคณะกรรมการสามารถกํากับดูแลระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ช่วยจัดการการกํากับดูแล ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายบริหารงานบุคคล
แนวทางรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
นโยบายแผนการรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
นโยบายการจัดซือ้ -จัดจ้าง
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการป้ องกันและดูแลการนําข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้ประโยชน์สว่ นตน
นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
หลักเกณฑ์และการจัดทํารายงานการมีสว่ นได้เสีย
นโยบายบัญชี
นโยบายควบคุมทางด้านการเงิน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชันที
่ ่ชดั เจน ซึ่งได้ส่อื สารในทุกระดับขององค์กรและ
บุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิ รวมถึงกํากับดูแลให้มกี ลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมกี าร
ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยมีขอ้ กําหนด
เกีย่ วกับการรายงาน การสอบสวน การละเมิดจรรยาบรรณ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทําผิดในกรณีทผ่ี มู้ ี
ส่วนได้เสียมีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการ
กระทํา ผิด ทางกฎหมาย ความไม่ ถู ก ต้อ งของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุ ม ภายในที่บ กพร่ อ ง หรือ การผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสทีแ่ จ้ง
มายังบริษทั จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ ซึง่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบหรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะสังการให้
่
ผทู้ ่ี
ได้รบั มอบหมายตรวจสอบข้อมูลภายในและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ/หรือ
คณะกรรมการต่อไป โดยบริษทั จัดให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิม่ ช่องทางในการอีเมล์
ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงโดยตรงที่
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษทั กําหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ดังนี้
1. กล่องรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ภายในบริษทั
2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนโดยตรงถึง
2.1. ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นเองไว้วางใจทุกระดับ
2.2. ฝ่ ายทรัยากรบุคคล
2.3. เลขานุการบริษทั
2.4. กรรมการตรวจสอบ
2.5. กรรมการบริษทั
3. ทางอีเมล์ : jspcs@ jspphama.com
ประธานกรรมการตรวจสอบ : jspac@ jspphama.com
เลขานุการบริษทั : jirada.d@ jspphama.com
4. ทางเว็บไซต์ของบริษทั : www.jspphama.com
5. ทางไปรษณีย์ : ส่งโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 255,257 ซอบสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
อนึ่ง ทุกช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ในการประสานงาน รับ-ส่งเรื่อง ติดตามผลการสอบสวนและ
รวบรวมเรื่อง โดยข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะส่งตรงไปยังผูร้ บั ผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซึง่ ได้แก่ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อดําเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป และเพื่อให้ผแู้ จ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าวมีความ
มันใจว่
่ า ข้อมูลและเรื่องราวทีแ่ จ้งนัน้ จะได้รบั การดูแลและคุม้ ครองจากผูท้ ร่ี บั ผิดชอบโดยตรง ในกรณีท่ี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็ นผูถ้ ูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั (Audit Committee) จะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพือ่ ทําหน้าทีต่ ามความเหมาะสม
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หลักปฏิ บตั ิ 7 รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มกี ารจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญถูก ต้อง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ่เี กี่ยวข้อง รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของ
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบัญชีการเงินและฝ่ ายบริหารของบริษทั
ร่วมประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งหากกิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา ทาง
บริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาและกลไกที่สามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ในการนี้ บริษัทได้จดั ให้เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้ าที่ส่อื สารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ท่เี กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา พร้อมทัง้ ช่วยดูแลการเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการ
ประจํา ปี และรายงานประจํา ปี และ/หรือ เว็บ ไซต์ข องบริษัท เป็ น ต้น ตลอดจนข้อ มูล ที่สํา คัญ ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ ราคา
หลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ มีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั อย่างถูกต้อง ไม่ทาํ
ให้สาํ คัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
หลักปฏิ บตั ิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
คณะกรรมการให้ความสําคัญกับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั โดยบริษทั ดําเนินการให้มนใจได้
ั่
วา่ ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ี
เท่าเทียมกันและผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิพน้ื ฐานในฐานะผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น (1) การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้
ถือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื่องที่
ผูถ้ อื หุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม หากกรณีทค่ี ณะกรรมการปฎิเสธเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการต้อง
แจ้งเหตุผลให้ทป่ี ระชุมรับทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การเพิม่ ทุนและออกหุน้ ใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตัง้
คํา ถามต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และเรื่องอื่นใดที่นํ า เสนอต่อ ที่ป ระชุ ม เพื่อ
พิจารณาและอนุ มตั ิ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังต้องตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทําการ
ใดๆอันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู
ั ่ าผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของ
์ ถ้ อื หุน้ โดยจะให้มนใจว่
บริษทั จะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผูถ้ อื
หุ้นสามารถใช้สทิ ธิของตน จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้นและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นไป
อย่างถูกต้องครบถ้วน
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทางการเงินและด้านอื่นทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษทั ทีต่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ้วน เพียวพอ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของ
การประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั รวมทัง้ อนาคตของธุรกิจของบริษทั โดยจัดให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
เคร่งครัด นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษทั จัดให้ม ี
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การสื่อสารไปยังผูถ้ อื หุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั ไปยังผูถ้ อื หุ้น นัก
ลงทุน และประชาชนทัวไปผ่
่ านสือ่ มวลชนและสือ่ อื่นๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเช่นเดียวกันได้รบั ทราบข้อมูลของบริษทั อย่าง
ทัวถึ
่ งและตรงเวลา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังต้องตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ไม่กระทําการใด ๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยจะให้มนใจว่
ั ่ าผูถ้ อื หุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษทั จะ
ดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ใช้สทิ ธิของตน จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
11.2

คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้า งกรรมการของบริษัท ประกอบไปด้ว ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยดัง นี้
(1) คณะกรรมการบริษทั (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ (4) คณะกรรมการบริหาร
โดยมีสรรหา อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังนี้
11.2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน
1.2 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร และ กรรมการอิสระ โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนด
1.3 ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
บริษทั อาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการบริษทั
1.4 ให้คณะกรรมการบริษทั เลือกบุคคลหนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การบริษทั เลขานุ การบริษทั จะเป็ น
กรรมการหรือไม่กไ็ ด้
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษทั
2.1 กรรมการบริษทั จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิตภิ าวะ โดยการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั จะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์คุณสมบัตติ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชนจํ า กัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 กรรมการบริษทั สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 บริษทั
ทัง้ นี้ในการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าว ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั และต้องเป็ นไปตามแนวทาง ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
2.3 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อการดําเนินธุรกิจ มีความตัง้ ใจและ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
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2.4
2.5
2.6

สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและกลุ่มทีม่ ผี ลประโยชน์อ่นื
ใด
สามารถอุทศิ เวลาให้บริษทั ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบของ
ตน
ต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้า
เป็ นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริษทั เอกชนหรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่ได้แจ้ง
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้
นอกจากนี้กรรมการบริษทั ต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้

3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
3.1 ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
3.2 พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากขนาดและสภาพธุรกิจ
ขององค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่ต้องมีการสอบทานหรือการ
พิจารณาศึกษาในรายละเอียด ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทัง้ กําหนดวัตถุประสงค์
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชดั เจน และเพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทควร
กําหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยมีอํานาจให้ฝ่ายบริหารให้การสนับสนุ นทัง้ ด้านข้อมูลและบุคลากร
แก่คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ อนุ ญาตให้ทําการติดต่อหรือขอคําปรึกษาจากบุคลากรภายนอก
ตามสมควรโดยบริษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าทีท่ ก่ี ําหนด
นัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทํา ให้คณะกรรมการชุ ดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดที่ทํากับ
บริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
3.3 พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษทั
3.4 แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดําเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
ทัง้ นี้ การมอบอํานาจดังกล่าวผู้ได้รบั มอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มอี ํานาจอนุ มตั ริ ายการที่บุคคล
ดังกล่าวหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (“บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง” ให้มคี วามหมายตามทีก่ าํ หนด
ไว้ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
3.5 การดําเนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี้จะกระทําได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
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1. เรือ่ งทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. การทํารายการทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียซึง่ กฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3. ในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือ
บางส่วนทีส่ าํ คัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอืน่ เข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่
โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุน้ ใหม่เพือ่ ชําระแก่เจ้าหนี้ของบริษทั ตามโครงการแปลงหนี้เป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการลดจํานวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้
- การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษทั
- เรือ่ งอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ทัง้ นี้ เรื่องใดทีก่ รรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึง่ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
3.6 พิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีท่ี
รายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ิดงั กล่าวให้
เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.7 พิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีท่รี ายการดังกล่าวจะต้องได้รบั อนุ มตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น ทัง้ นี้ ในการพิจารณาอนุ มตั ดิ งั กล่าวให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.8 พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างการให้แก่ผถู้ อื หุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษทั มีกําไรพอสมควรที่
จะทําเช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ อื หุน้
คราวต่อไป
3.9 กําหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจําปี
และกํ า กับ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ ายบริห ารดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่กํ า หนดไว้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การและความมังคั
่ งสู
่ งสุด
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และการเติบโตอย่างยังยื
่ น
3.10 รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสมํ่าเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
3.11 พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการคนหนึ่ง เป็ น ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร (President) พร้อ มทัง้ กํ า หนด
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และอํานาจตามความเหมาะสม
3.12 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกําหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง
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3.13 กํากับดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.14 พิจารณาตัดสินในเรือ่ งทีม่ สี าระสําคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจ
การบริหาร การได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และรายการอื่นใดทีก่ ฎหมายกําหนด
3.15 กําหนดอํานาจและระดับการอนุ มตั ใิ นการทําธุรกรรม และการดําเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน
ของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็ นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
จัดทําเป็ นตารางสรุประเบียบอํานาจการอนุมตั ิ และให้มกี ารทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3.16 จัด ให้ม ีร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญ ชีท่ีเ ชื่อ ถือ ได้ รวมทัง้ ดูแ ลจัด ให้ม ี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
3.17 ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจําปี เพื่อนําเสนอต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้
3.18 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมในเรื่องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึง
ปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.19 กํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎบัตรทีก่ าํ หนดไว้
3.20 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยรวม และทบทวนกฎบัตรอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
4. การเลือกตัง้ กรรมการบริษทั และวาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง
4.2 ในการเลือกตัง้ กรรมการอาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคนหรือ
คราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต้อง
ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงทีม่ ตี ามข้อ 1 ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้ กรรมการ เพื่อให้ผใู้ ดมากน้อยตาม
มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได้ (ลงคะแนนแบบ
NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน้ )
4.3 บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
4.4 คณะกรรมการบริษทั ทีม่ วี าระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษทั กล่าวคือ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับ
ตําแหน่งอีกได้
4.5 นอกจากพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด หรือกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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4.6

4.7

4. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
5. ศาลมีคาํ สังให้
่ ออก
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อบริษทั โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่
วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ในกรณีทต่ี าํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั เลือกบุคคลซึง่ คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด
หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั ้ จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่
ของกรรมการทีต่ นเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการบริษทั ตามความในวรรคแรกจะต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่

5. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5.1 คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั อย่างน้อยทุก
3 เดือน ในการ ประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระ กรรมการควร
เข้าประชุมทุกครัง้ นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสยั ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุ การบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
และบริษทั ต้องรายงานจํานวนครัง้ ทีเ่ ข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการไว้ในรายงานประจําปี
5.2 ประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละ
ครัง้ เพื่อให้กรรมการทุกท่านทราบเป็ นการล่วงหน้า ประธานกรรมการหรือเลขานุ การบริษทั หรือ
ผูอ้ ่นื โดยได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน
เพื่อให้ทราบถึง วันเวลาสถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
และให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ วบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ
เพื่อจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจและใช้
ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของกรรมการ
5.3 เลขานุการบริษทั จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกประเด็นในการประชุม เพือ่ จัดทําเป็ นรายงานการประชุมซึ่งต้อง
มีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมเสร็จสิน้ เพื่อเสนอให้
ประธานกรรมการลงนาม และจะต้องจัดให้มรี ะบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษา
ความลับได้ดี
5.4 การประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ต้อ งมีก รรมการเข้า ร่ว มประชุ ม อย่า งน้ อ ยกึ่ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
5.5 กรรมการบริษทั ทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
5.6 การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื เอาเสียงข้างมาก ในกรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ
กรรมการบริษทั คนอื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
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11.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) และจะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษทั ทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3
คน
1.2 ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) เลือกและแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นผูม้ ที กั ษะความชํานาญทีเ่ หมาะสมตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และมี
คุณสมบัตติ ามทีก่ ําหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
หลัก เกณฑ์ กฎระเบีย บ และประกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 กรรมการตรวจสอบอย่ า งน้ อ ย 1 ท่ า นต้ อ งเป็ นผู้ ม ี ค วามรู้ ด้ า นการบัญ ชี แ ละการเงิน และมี
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้
2.3 เป็ นผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมายได้อย่างเป็ นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2.4 เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชือ่ ถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
2.5 สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดําเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทํารายงาน
ทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบ
ทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษทั
3.2 สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือ หน่ ว ยงานอื่น ใดที่ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การตรวจสอบภายใน และอาจ
เสนอแนะให้มกี ารสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ ห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิง่ สําคัญ พร้อมทัง้ นํ า
ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขระบบการควบคุ ม ภายในที่สํ า คัญ และจํ า เป็ นเสนอ
คณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จ ดั การแผนกตรวจสอบ
ระบบงานภายใน
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3.3 สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกําหนดของ
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั
พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ เข้า ร่วม
ประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวิธกี ารและมาตรฐานทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการระหว่างกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ในเรื่องดังกล่าวให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
สอบทานให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ
4 ครัง้
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี้
1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตร
8) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้ าที่ของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบ ตั ิง านตามขอบเขตหน้ า ที่ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบมีอํา นาจเชิญ ให้ฝ่ ายจัด การ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่า
เกีย่ วข้องหรือจําเป็ น
ให้ม ีอํา นาจว่า จ้างที่ป รึก ษา หรือบุ ค คลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ค วามเห็น หรือให้
คําปรึกษาในกรณีจาํ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิน พร้ อ มทัง้ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิบ ัติง านที่อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ก ารปฏิบ ัติง านไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทุกปี
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3.14 พิจ ารณาทบทวนและปรับ ปรุ ง กฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ และนํ า เสนอขออนุ ม ัติจ าก

คณะกรรมการบริษทั เมือ่ เห็นควรให้มกี ารแก้ไข
3.15 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมือ่ เห็นว่า
จําเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั
3.16 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์
รัปชันของบริษทั ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
3.17 ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. วาระการดํารงตําแหน่ ง
4.1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดย 1 ปี
ในทีน่ ้ี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอ
ชือ่ และแต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่งใหม่อกี ได้
4.2 ในกรณีท่กี รรมการตรวจสอบถึงคราวออกจากตําแหน่ งกรรมการบริษัทตามวาระ หากกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริษทั ตามวาระดังกล่าวได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั อีกครัง้ ให้กรรมการผูน้ ัน้ ดํารงตําแหน่ งกรรมการตรวจสอบต่อไปจน
ครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบทีก่ รรมการผูน้ นั ้ ยังเหลืออยู่
4.3 นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมือ่
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุ ณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตรวจสอบตามกฎบัต รนี้ หรือ ตามหลัก เกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
4.4 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยน่ื ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษทั โดยควร
แจ้งเป็ นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล โดยเมื่อบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ บริษทั จะมีหน้าทีแ่ จ้งเรื่องการลาออกพร้อมสําเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบ
4.5 ในกรณีท่ีตํา แหน่ งกรรมการตรวจสอบว่า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90
วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั กําหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงวาระทีย่ งั คงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตน
แทน
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5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
5.1 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายใน
และเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็ น
กรณีพเิ ศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจําเป็ นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอ
จากกรรมการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีหรือ ประธานกรรมการบริษทั ให้พจิ ารณา
ประเด็นปั ญหาทีจ่ าํ เป็ นต้องหารือร่วมกัน
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ของจํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
5.3 กรรมการตรวจสอบทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งนัน้
5.4 การออกเสียงในทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็ นสําคัญในกรณีทค่ี ะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้ลงมติเห็นด้วยให้นําเสนอเป็ นความเห็นแย้งต่อ
คณะกรรมการบริษทั
5.5 ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ใน
คราวถัดไปเพือ่ ทราบทุกครัง้
5.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.1 ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบ ัติง านต่ อ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั
6.2 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
3) การฝ่ าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์ หรือข้อกําหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รวมถึง กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงรายการหรือการกระทําที่ม ี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานแล้ว แต่คณะกรรมการบริษทั
หรือผู้บริหารไม่ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ งอาจ
รายงานรายการหรือ การกระทํา ที่ม ีผ ลกระทบอย่ า งมีส าระสํา คัญ ต่ อ ฐานะการเงิน และผลการ
ดํ า เนิ น งานดัง กล่ า วโดยตรงต่ อ สํ า นั ก งานกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ห รือ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7. การรายงานของบริ ษทั ต่อตลาด ภายหลังบริษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7.1 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1.1 ให้บ ริษัท รายงานมติแ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อ มนํ า ส่ ง แบบแจ้ง รายชื่อ และ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
7.1.2 ให้บริษทั นําส่งหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามแบบทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกําหนด ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) มีมติแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
7.2 การเปลีย่ นแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
7.2.1 รายงานมติทเ่ี ปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.2.2 นําส่งหนังสือรับรองและประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบ สําหรับกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ ใหม่ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมการรายงานมติการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.3 รายงานมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
11.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีอาํ นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการบริษทั และพนักงานในระดับผู้บริหารรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้มกี รรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ท่าน
1.2 ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 คนให้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.3 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตัง้ พนักงานซึ่งเป็ นผู้บริหารผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง
จํานวน 1 คนดํารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียม
วาระการประชุม การนําส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีอํานาจแต่งตัง้ คณะผูป้ ฏิบตั งิ านบริหารความเสีย่ ง เพื่อทําหน้าที่
สนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.1 มีความรูด้ า้ นการบริหารความเสีย่ ง และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็ นอย่างดี
2.2 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชือ่ ถือ ไว้วางใจ และเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั เป็ นอย่างดี
2.4 มีความเข้าใจหลักบริหารทีด่ ี มีวจิ ารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
ให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
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2.5
2.6

มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
สามารถอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ได้อย่างเพียงพอ

3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.1 กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทโดยให้สอดคล้องและเป็ นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3.2 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และจัดทําคู่มอื บริหารความเสีย่ ง เพื่อให้
สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสีย่ งแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้
หน่วยงานต่างๆ มีสว่ นร่วมในการบริหารและควบคุมความเสีย่ ง
3.3 ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกํา หนดวิธีก ารวิธีบริหารความเสี่ยงนัน้ ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งตามวิธกี ารทีก่ าํ หนดไว้
3.4 ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ
ทีจ่ ะควบคุมความเสีย่ ง
3.5 มีอํานาจในการเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จงหรือแต่งตัง้ และกําหนดบทบาททีใ่ ห้ผูป้ ฏิบตั งิ านทุก
ระดับมีหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งเพือ่ ให้การบริหารความเสีย่ งบรรลุวตั ถุประสงค์
3.6 รายงานผลของการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ
นําเสนอรายงานผลของการบริหารความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้า
มี) ต่อคณะกรรมการบริษทั ปี ละอย่างน้อย 1 ครัง้
3.7 จัดให้มกี ารกําหนดและประเมินความเสีย่ งด้านต่างๆ พร้อมทัง้ วิเคราะห์ความเสียหาย และแนวโน้ม
ซึ่งอาจมีผลกระทบบริษัท อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการสํารวจความเสี่ยงได้
ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดําเนินธุรกิจ
3.8 จัดทําแผนงานเพือ่ ป้ องกัน หรือลดความเสีย่ ง
3.9 ประเมินผล และจัดทํารายงานการบริหารความเสีย่ ง
3.10 จัดวางระบบบริหารความเสีย่ งแบบบูรณาการโดยเชือ่ มโยงระบบสารสนเทศ
3.11 กํากับดูแลให้มนใจว่
ั ่ ามีการสื่อสารมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งต่อหน่ วยงานต่างๆ
ของบริษทั อย่างทัวถึ
่ ง และพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามมาตรการเหล่านัน้
3.12 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสีย่ งให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องทัวทั
่ ง้ องค์กร
3.13 ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นสมควร
3.14 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
โดยมี ก ารแบ่ ง การประเมิ น ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของ
กรรมการบริหารเป็ นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารทัง้ คณะ
และรายงานปั ญหาอุปสรรคทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมทัง้
การปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
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4. วาระการดํารงตําแหน่ งและพ้นจากตําแหน่ ง
ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี หมายถึง
ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3.1 ในกรณีทก่ี รรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นกรรมการบริษทั พ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริษัทตาม
วาระ แล้วได้ร บั แต่งตัง้ กลับมาเป็ น กรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ ง ให้ก รรมการบริษัทผู้นัน้ ดํา รง
ตําแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
3.2 กรรมการบริหารความเสีย่ งพ้นจากตําแหน่งเมือ่
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
4) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริหารตามกฎบัตรนี้
5) พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษทั หรือพนักงานของบริษทั (แล้วแต่กรณี)
5. การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันตามทีค่ ณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีกรรมการบริหารความเสีย่ งเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
5.3 ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ท่ี ป ระธาน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึ่งทําหน้าที่เป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
5.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง อาจเชิญผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอ
คําชีแ้ จงในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
5.5 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด
โดยในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสีย่ งคนหนึ่งมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่
กรรมการบริหารความเสีย่ งมีสว่ นได้เสียงในเรือ่ งใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
5.6 กรรมการบริหารความเสีย่ งที่มสี ่วนได้เสียใดในเรื่องที่พจิ ารณาจะต้องออกจากที่ประชุมระหว่าง
พิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.7 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสําหรับการ
ประชุม รวมถึงเรียกประชุมตามทีป่ ระธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมอบหมาย จัดเตรียมการ
ประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการนํ าส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และบันทึก
รายงานการประชุม รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมและนํ าส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งทุกคนภายใน 30 วันทําการหลังการประชุมเสร็จสิน้

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3 หน้า 19

บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

6. การรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
6.1 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง จะต้อ งรายงานผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละกิจ กรรมต่ า งๆ ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ
ทานระบบการบริหารความเสีย่ งให้มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั สามารถ
กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึ่งระบุมติและความเห็นในการพิจารณา
วาระต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
- รายงานกิจกรรมทีพ่ จิ ารณาและดําเนินการในรอบปี
- รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั พิจารณา และ/หรือรับทราบ เป็ นต้น
11.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร
1.1 คณะกรรมการบริหารต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั โดยประกอบด้วยกรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ และพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
1.2 ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ กรรมการบริหารที่เป็ นกรรมการของบริษทั 1 คนให้ดํารงตําแหน่ ง
เป็ นประธานกรรมการบริหาร
1.3 ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นกรรมการบริหารโดยตําแหน่ง
1.4 ให้คณะกรรมการบริหารเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ พนักงานของบริษัท จํานวน 1 คนทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกีย่ วกับการนัดหมาย
การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนํ าส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึก
รายงานการประชุม
2. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหาร
2.1 มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารและมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรเป็ นอย่างดี
2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือ ไว้วางใจ
และเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั เป็ นอย่างดี
2.4 มีความเข้าใจหลักบริหารทีด่ ี มีวจิ ารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
ให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
2.5 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
2.6 สามารถอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริหารของบริษทั ได้อย่างเพียงพอ
2.7 มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการ
ขาดความเหมาะสมที่จ ะได้ร ับ ความไว้ว างใจให้บ ริห ารกิจ การที่ม ีม หาชนเป็ น ผู้ถือ หุ้น ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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3. ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
3.1 ควบคุ ม และกํ า หนดแนวทางการบริห ารงานของบริษัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กํา หนดไว้ ด้วยความสุจ ริต ระมัดระวัง และรัก ษาผลประโยชน์ ข องบริษัท และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงมีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางาน
ภายในองค์กร
3.2 พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุ มตั ขิ องแต่ละบุคคลให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และจัด
ให้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีท่ อ่ี าจเอื้อให้เกิดการทําทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกําหนดขัน้ ตอน และ
วิธกี ารทําธุรกรรมกับ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ อนุ ม ตั ิ
หลักการ รวมถึงควบคุมให้มกี ารถือปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อกําหนดทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
3.3 พิจารณางบประมาณประจําปี และขัน้ ตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่ออนุ มตั ิ และควบคุมดูแลการใช้จ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณประจําปี ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว
3.4 พิจารณาปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้เหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
3.5 พิจารณาอนุ มตั กิ ารลงทุนและกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจในตารางสรุประเบียบ
อํานาจการอนุมตั ิ
3.6 พิจารณาการทําสัญญาต่างๆ ทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั ตามอํานาจในตารางสรุประเบียบอํานาจการอนุมตั ิ
3.7 รับผิดชอบให้มขี อ้ มูลที่สําคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงจัดทํารายงานทางการเงินทีน่ ่าเชื่อถือ เป็ นไปตามมาตรฐานที่
ดีและโปร่งใส
3.8 พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษทั และเสนอจ่ายปั นผลประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั
3.9 พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
3.10 กํากับดูแลให้มขี นั ้ ตอนให้ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทําที่ผดิ ปกติ หรือการ
กระทําผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีท่เี หตุการณ์ ดงั กล่าวมี
ผลกระทบทีม่ สี าระสําคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร
3.11 ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุ นการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั
3.12 การดําเนินการซึ่งเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มกี ารลงมติ และ/หรือ อนุ มตั จิ ากที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริห าร จะต้อ งรายงานให้ค ณะกรรมการบริษัท รับ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ถัดไป ทัง้ นี้ กรรมการบริหารจะไม่สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี)
3.13 คณะกรรมการบริหาร ควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีการแบ่ง
การประเมิน ออกเป็ น 2 ประเภท คือ การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของกรรมการบริห ารเป็ น
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารทัง้ คณะ และรายงานปั ญหา
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อุปสรรคทีเ่ ป็ นเหตุให้การปฏิบตั งิ านไม่บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมทัง้ การปรับปรุงแก้ไข
เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
4. วาระการดํารงตําแหน่ งและพ้นจากตําแหน่ ง
4.1 ให้ก รรมการบริห ารมีวาระการดํา รงตํา แหน่ งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่น้ี หมายถึง ช่วงเวลา
ระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของปี ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี ถดั ไป
และกรรมการบริห ารซึ่ง พ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระ อาจได้ร บั การเสนอชื่อและแต่ งตัง้ เข้า ดํา รง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
4.2 ในกรณีท่กี รรมการบริหารซึ่งเป็ นกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่ งกรรมการบริษัทตามวาระแล้ว
ได้ร ับ แต่ ง ตัง้ กลับ มาเป็ น กรรมการบริษัท อีก วาระหนึ่ ง ให้ก รรมการบริษัท ผู้นั น้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
4.3 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารอาจพ้นจากตําแหน่งเมือ่
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
4) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบริหารตามกฎบัตรนี้
5) พ้นจากการเป็ นกรรมการบริษทั หรือพนักงานของบริษทั (แล้วแต่กรณี)
5. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
5.1 คณะกรรมการบริหาร ต้องจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันตามทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี
5.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการบริหารทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม
5.3 ให้ประธานกรรมการบริหารเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการบริหารไม่อยู่ใ นที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริหารคน
หนึ่งทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม
5.4 คณะกรรมการบริหาร อาจเชิญผูบ้ ริหารของบริษทั หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอคําชีแ้ จงใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องได้
5.5 การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมากของกรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมมีสทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชี้ขาด โดยในการ
ออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสทิ ธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการบริหารมี
ส่วนได้เสียงในเรือ่ งใด จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
5.6 ให้กรรมการบริหารทีม่ สี ่วนได้เสียออกจากทีป่ ระชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนัน้ ๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่ี
ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
5.7 เลขานุ การคณะกรรมการบริหารมีหน้ าที่รบั ผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุม
รวมถึง เรียกประชุมตามที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย จัดเตรียมการประชุม วาระการ
ประชุ ม เอกสารประกอบการประชุ ม รวมถึ ง การนํ า ส่ ง เอกสารประกอบการประชุ ม ให้ แ ก่
คณะกรรมการบริหารทุกคนในระยะเวลาทีเ่ พียงพอก่อนวันประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
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รวมถึงจัดทํารายงานการประชุมและนํ าส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารทุกคนภายใน 30 วันทําการ
หลังการประชุมเสร็จสิน้
11.2.5 ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. คุณสมบัติประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
1.1. มีความรูด้ า้ นการบริหาร และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็ นอย่างดี
1.2. ความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชือ่ ถือ ไว้วางใจ
และเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
1.3. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั เป็ นอย่างดี
1.4. มีความเข้าใจหลักบริหารทีด่ ี มีวจิ ารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
ให้ขอ้ เสนอแนะได้อย่างเหมาะสม
1.5. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
1.6. สามารถอุทศิ เวลาเพือ่ ปฏิบตั งิ านในฐานะประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษทั ได้อย่างเพียงพอ
1.7. มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ
ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ต้องไม่มลี กั ษณะทีแ่ สดงถึงการขาดความ
เหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการทีม่ มี หาชนเป็ นผูถ้ อื หุน้ ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
2. การพ้นจากตําแหน่ ง
2.1 พ้นจากตําแหน่งเมือ่
1) ตาย
2) ลาออก
3) คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
4) ขาดคุณสมบัตขิ องการเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
อนึ่ง กรณีประธานเจ้าหน้ าที่บริหารลาออกจากการดํารงตําแหน่ งให้ย่นื หนังสือลาออกต่อ
บริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันทีป่ ระสงค์จะให้การลาออกมีผล โดยให้ถอื ว่ามีการยื่นหนังสือ
ลาออกต่อบริษัทแล้วเมื่อต้นฉบับหนังสือลาออกถึงบริษัทและเลขานุ การบริษัทได้ลงนามรับหนังสือ
ลาออกแล้ว
2.2

2.3

ในกรณี ท่ีตํ า แหน่ ง ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารว่ า งลง ให้ค ณะกรรมการบริษัท เลือ กบุ ค คลซึ่ง มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแทน
โดยให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่มวี าระการดํารงตําแหน่ งได้เพียงวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีต่ นได้รบั การแต่งตัง้ แทน
ให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระยังคงต้องอยู่รกั ษาการในตําแหน่ งเพื่อ
ดําเนินกิจการของบริษทั ต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ นจนกว่าจะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เข้า
รับหน้าที่
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3. บทบาทและหน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
3.1 ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของบริษทั
รวมถึงมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษทั ตามปกติ และอันจําเป็ นแก่
การบริหารกิจการของบริษทั เป็ นการทัวไป
่
3.2 เป็ นผูม้ อี ํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สังการ
่
ตลอดจนเข้าลงนามในนิตกิ รรมสัญญา เอกสาร
คําสัง่ หนังสือแจ้งใด ๆ ตามอํานาจทีก่ าํ หนดไว้ในตารางสรุประเบียบอํานาจการอนุมตั ิ
3.3 มีอํานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง ลูกจ้างตามทีเ่ ห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับต่างๆ ตามอํานาจทีก่ าํ หนดไว้
ในตารางสรุประเบียบอํานาจการอนุมตั ิ
3.4 มีอาํ นาจในการกําหนดเงือ่ นไขทางการค้า เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั
3.5 พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือ
คณะกรรมการบริษทั
3.6 อนุ มตั แิ ละแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินงาน ตามอํานาจทีก่ ําหนดไว้ในตาราง
สรุประเบียบอํานาจการอนุมตั ิ
3.7 ดําเนินการใด ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร จะไม่สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้
เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ซึ่งการอนุ มตั ิ
ดําเนินการเพื่อเข้าทํารายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการและ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุ มตั ิ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามข้อบังคับของบริษทั และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กําหนด
3.8 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ควรประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตัวเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11.2.6 ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีอาํ นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญดังนี้
1. บทบาทและหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในของบริษทั ตามข้อกําหนดและ
นโยบายของบริษัท รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริห าร โดยทํา หน้ า ที่
รายงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสีย่ ง รวมทัง้ หา
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการปรับปรุงระบบงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดจนติดตามผลการ ปฏิบตั งิ านของผูร้ บั ตรวจ โดยมีรายละเอียดของบทบาทและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากปั จจัยเสี่ยง
(Risk-based Methodology) เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาอนุ ม ตั ิ และดํา เนิ น การ
ตรวจสอบให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ รวมทัง้ โครงการพิเศษที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ฝ่ าย
บริหารมอบหมายให้ดาํ เนินการ
1.2 สอบทานและรายงานความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน การประเมิน และการวัดผล รวมถึงประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั เพื่อให้การ
ตรวจสอบงบการเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์
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1.3

สอบทานระบบงานทีอ่ าจมีผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานและการรายงาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้ม ี
การปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และระเบียบปฏิบตั ทิ ว่ี างไว้ รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ ที่
เกีย่ วข้อง
1.4 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ รวมถึงการตรวจสอบว่าทรัพย์สนิ นัน้ มีอยู่จริง
และมีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
1.5 สอบทานความเพีย งพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม ภายในของบริษัท เพื่อพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมยิง่ ขึน้
1.6 สอบทานและสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาระบบการทํางานให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ
1.7 รายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ความคืบหน้าของการปฏิบตั งิ านเทียบกับแผนงานทีว่ างไว้
1.8 ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั การตรวจว่าได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขระบบงานตามทีไ่ ด้เสนอแนะ
1.9 สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลทีจ่ ําเป็ นต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝ่ ายบริหารในส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับงานตรวจสอบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั
1.10 ให้คําปรึกษา คําแนะนํ า สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสีย่ ง และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี แก่ผบู้ ริหาร คณะทํางานทีเ่ กีย่ วข้อง และหน่ วยงาน
ทีร่ บั การตรวจสอบ
1.11 ปฏิบ ัติง านอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบภายใน ตามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูบ้ ริหาร
2. อํานาจ
2.1 ผูต้ รวจสอบภายในมีอสิ ระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ที่สมาคมผูต้ รวจสอบภายในสากลกําหนด รวมถึงต้องยึดมันในจริ
่
ยธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด
2.2 ผูต้ รวจสอบภายในได้รบั อนุ มตั แิ ละมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน บุคลากรของบริษทั มี
ทรัพย์สนิ และกิจกรรมต่างๆของบริษทั รวมทัง้ หนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จดหมายโต้ตอบ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามความจําเป็ นและ
เหมาะสม
2.3 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถขอให้ผรู้ บั ตรวจให้ขอ้ มูลและคําชีแ้ จงในเรือ่ งทีท่ าํ การตรวจสอบ
3. แนวทางปฏิ บตั ิ งาน
3.1 ตรวจสอบหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของบริษัท ตามแผนงานการตรวจสอบ เพื่อ พิจ ารณาว่ า ได้ม ีก าร
ปฏิบตั งิ านตามแผนงาน นโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของบริษทั ตลอดจนระเบียบปฏิบตั แิ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คําแนะนํ าแนวทางที่จะสามารถพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางานให้ดขี น้ึ ตลอดจนติดตามว่าได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงตามคําแนะนําหรือไม่
3.2 เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิน้ สมบูรณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องจัดให้มกี ารประชุมสรุปผล
การตรวจสอบร่วมกับผูบ้ ริหารหน่วยงานทีร่ บั ตรวจ เพื่อหารือ ชีแ้ จง หรือแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เกีย่ วกับข้อเท็จจริงและข้อบกพร่องทีต่ รวจสอบ รวมถึงมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนจะนําเสนอใน
รายงานผลการตรวจสอบ
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3.3

3.4
3.5
3.6

รายงานผลการตรวจสอบต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อธิบายถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการ
ตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ความเห็นของ
ผูร้ บั การตรวจ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบตั ิตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดต่อประสานงานกับผูร้ บั ตรวจ ตลอดจนให้คาํ แนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคคลากรทีท่ ําหน้าทีต่ รวจสอบให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์เพียงพอในการทีจ่ ะดําเนินการตรวจสอบเรือ่ งต่างๆ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีค วามเป็ นอิสระ และปฏิบตั ิห น้ า ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริต มีคุณธรรม
วางตัวเป็ นกลาง มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี รูจ้ กั กาลเทศะ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อเพือ่ นร่วมงาน

4. การรายงานและการติ ดตามผลการตรวจสอบ
4.1 ผูต้ รวจสอบภายในจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเด็นสําคัญทีพ่ บ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ หรือ
อาจเกิดขึน้ แนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบ และความเห็นของผูร้ บั การ
ตรวจสอบ โดยเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้ทนั เวลา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และเสนอ
สรุปผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานผูร้ บั ตรวจและผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ทราบ
4.2 ในกรณีทผ่ี ลการตรวจสอบปรากฎว่ามีขอ้ พกพร่อง ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
 กรณีทเ่ี ป็ นข้อบกพร่อง ซึ่งมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดไว้แล้ว
แต่เป็ นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งหมายถึงข้อบกพร่องทีม่ ผี ลกระทบต่อข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นส่วนสําคัญของ
บริษทั หรือข้อบกพร่องทีม่ ผี ลกระทบเฉพาะภายในองค์กรและมีความเสียหายตํ่าและไม่ทําให้
การปฏิบตั งิ านปกติหยุดชะงัก ให้ผูต้ รวจสอบภายในแจ้งให้พนักงานของหน่ วยงานนัน้ หรือ
บุคคลคนทีร่ บั ผิดชอบรับทราบ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แล้วติดตามผลว่าได้มกี ารแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือไม่ภายหลัง
 กรณีทเ่ี ป็ นข้อบกพร่องซึ่งมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั งิ านทีก่ ําหนดไว้แล้ว
และอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อบริษทั ให้ผูต้ รวจสอบทํารายงานแจ้ง
ผูบ้ ริหารระดับสูงทราบทันที พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ และประสานงานติดตามผลความคืบหน้า
การดําเนินการแก้ไขของหน่ วยงานนัน้ ๆ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุก
กรณีในโอกาสแรก
4.3 ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องจัดให้มรี ะบบการติดตามการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ และ
รายงานการติดตามผล เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า แต่ละหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การตรวจได้นําไปปฏิบตั อิ ย่างมี
ประสิทธิผล โดยข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการติดตามผล ต้องได้รบั การสอบทานและ
เห็นชอบจากผูบ้ ริหารและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องก่อนนําเสนอรายงาน

11.2.7 คุณสมบัติของกรรมการอิ สระ
บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม
พระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจาก
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ผูท้ รงคุณวุฒมิ ปี ระสบการณ์การทํางาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน ทัง้ นี้บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของ บริษทั แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1)
ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือบริษทั ของผูข้ องผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ นับ
รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ของผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของบริษัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีบ่ ริษทั ยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ต่อประชาชนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รบั การ
แต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ ง (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั
3)
ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4)
ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ถือ หุ้ น ที่ม ีนั ย หรือ ผู้ ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของผู้ ท่ี ม ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่บริษัทยื่นคําขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
5)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่บ ริษัท ยื่น คํ า ขออนุ ญ าตเสนอขายหุ้น ที่อ อกใหม่ ต่ อ ประชาชนต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เข้าดํารง
ตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
6)
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริก ารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
นัย ผู้ม ีอํา นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก ารทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จ ะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีบ่ ริษทั ยื่นคําขออนุ ญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ต่อประชาชนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนวันทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
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7)
8)

9)

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนิน งานของ
บริษทั

11.2.8 ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริ ษทั
1. หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุ การบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ ได้กําหนดบทบาท
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสําหรับเลขานุ การบริษทั ไว้โดยเฉพาะ รวมถึงบทบาทหน้าทีท่ ก่ี ําหนดในกฎบัตร
ของเลขานุการบริษทั ฉบับนี้ ดังนี้
1.1 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1) ทะเบียนกรรมการ
2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษทั
3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสีย ทีร่ ายงานโดยกรรมการ หรือผูบ้ ริหาร
1.3 จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้ และจัดให้บริษทั มีระบบการเก็บรักษา
เอกสารและอหลัก ฐานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การแสดงข้อ มูล และดูแ ลให้ม ีก ารเก็บ รัก ษาเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
นับแต่วนั ทีม่ กี ารจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
1.4 จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และดําเนินการทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
จัดการประชุม ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
1.5 แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ผ่านประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1.6 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษทั ในประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อพึงปฏิบตั ิ ด้านการกํากับดูแลกิจการ
1.7 ดูแ ลให้ห น่ วยงานเลขานุ ก ารบริษัทเป็ น ศูน ย์ก ลางของข้อมูลองค์ก ร (Corporate Records) อาทิ
หนังสือจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ใบอนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจประเภทต่างๆ ของบริษทั เป็ นต้น
1.8 ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่ วยงานกํากับดูแลให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั
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1.9

ดูแลติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ ทัวไป
่ ให้ได้รบั ทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และข่าวสารของบริษทั
ตามกฎหมายและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั
1.10 ให้ข่า วสารและข้อมูลแก่ก รรมการในประเด็นที่เกี่ย วข้องกับการประกอบธุ รกิจ ของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
1.11 จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงหน้ าที่แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการบริษทั ตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั
1.12 ดําเนินการอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามทีค่ ณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนประกาศกําหนด
2. หลักในการปฏิ บตั ิ งานของเลขานุการบริษทั
เลขานุ ก ารบริษัท ต้อ งปฏิบตั ิห น้ า ที่ด้ว ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุ จ ริต
รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ผูถ้ อื หุน้ โดย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

การตัดสินใจต้องกระทําบนพืน้ ฐานข้อมูลทีเ่ ชือ่ โดยสุจริตว่าเพียงพอ
การตัดสินใจได้กระทําไปโดยตนไม่มสี ว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งทีต่ ดั สินใจนัน้
กระทําการโดยสุจริตเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสําคัญ
กระทําการที่มจี ุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทําการอัน เป็ นการขัดหรือแย้ง กับ
ประโยชน์ของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ไม่หาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลของบริษทั ทีล่ ่วงรูม้ า เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
หรือใช้ทรัพย์สนิ หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรือหลัก
ปฏิบตั ทิ วไปตามที
ั่
ค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ไม่เข้าทําข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริษทั หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษทั ทัง้ ยังเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ติ ่องานใน
หน้าทีข่ องตน

3. กรณี ที่เลขานุการบริ ษทั พ้นจากตําแหน่ ง หรือไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้ าที่ได้
แนวทางการปฏิบตั ใิ นกรณีทเ่ี ลขานุ การบริษทั พ้นจากตําแหน่ งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ กําหนด
ไว้ดงั ต่อไปนี้
3.1
3.2
3.3
3.4

ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั คนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ทีเ่ ลขานุ การบริษทั
คนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้ค ณะกรรมการบริษัทมีอํา นาจมอบหมายให้ก รรมการท่ า นหนึ่ ง ท่า นใด ปฏิบตั ิห น้ า ที่แ ทนใน
ช่วงเวลาทีเ่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตําแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุ การบริษทั ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีจ่ ดั ให้มผี รู้ บั ผิดชอบในตําแหน่งดังกล่าว
ดําเนินการแจ้งให้สาํ นักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานทีเ่ ก็บเอกสารตาม
ข้อ 1.1 และ 1.2

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 3 หน้า 29

บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

11.3

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนํ าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตนดังนี้
1. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน, คู่สมรสหรือ
ผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ รวมถึงนิตบิ ุคคลซึง่ บุคคลดังกล่าวถือหุน้ รวมกัน
เกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด และมีสดั ส่วนการถือหุน้ มากทีส่ ุดในนิตบิ ุคคลดังกล่าว (นับ
นิตบิ ุคคลทอดเดียว) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา
298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึ่งมีหน้าทีต่ ามข้อ 1. จัดทําและเปิ ดเผยรายงาน การถือครองหลักทรัพย์
และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทในวัน
เดียวกับวันทีส่ ง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้กรรมการและผูบ้ ริหารสอบทานหน้าทีใ่ นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกิจการ
เมื่อผลรวมการถือครองหลักทรัพย์ถงึ หรือข้ามจุดทีต่ ้องรายงานทุกร้อยละ 5.00 ของสิทธิออกเสียง และสอบ
ทานหน้าที่ในการทําคําเสนอซื้อเมื่อผลรวมการถือหลักทรัพย์ถงึ หรือข้ามจุดที่ต้องรายงานทุกร้อยละ 25.00
ของสิทธิออกเสียง
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริษทั ที่ม ี
สาระสําคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื จนกระทังถึ
่ งภายหลังจากทีไ่ ด้
มีการเปิ ดเผยสารสนเทศให้ประชนทราบแล้วภายใน 24 ชัวโมง
่
5. พนักงานบริษทั ทุกระดับต้องรักษาและไม่เปิ ดเผยข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ พนักงาน
บริษทั ต้องไม้เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทัง้ ต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายบนอกทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เว้นเสียแต่
เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้ องร้องคดี หรือคณะกรรมการ
บริษทั อนุมตั อิ ย่างมีลายลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผย
6. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยหรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของ
บริษทั ไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพน่ี ้องเพือ่ นฝูง เป็ นต้น
7. การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีม่ อี ํานาจหน้าที่ พนักงานทัวไปไม่
่
มหี น้าที่เปิ ดเผย
ข้อมูลเมือ่ ถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลทีต่ นไม่มหี น้าทีเ่ ปิ ดเผย ให้แนะนําผูถ้ ามสอบถามผูท้ ท่ี าํ หน้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูล
นัน้ เพือ่ ให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ไม่ให้คําแนะนํ าหรือชี้นําในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั เว้นแต่เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับหน้าทีก่ ารงานที่
ได้รบั มอบหมายจากบริษทั
9. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสําคัญซึง่ มีผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญา
ซื้อขายล่วงหน่ าทีบ่ ริษทั ออก ก่อนทีข่ อ้ มูลนัน้ จะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทัวไปทราบโดยทั
่
วถึ
่ งกัน โดยเฉพาะ
ในช่วง 30 วันก่อนทีง่ บการเงินของบริษทั หรือสารสนเทศทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชนจะ
ถูกเปิ ดเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากทีข่ อ้ มูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว ห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวทํา
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การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทีบ่ ริษทั ออก จนกระทังประชาชนที
่
ไ่ ด้รบั
ทราบข้อมูลดังกล่าวได้มเี วลาประเมินข้อมูลทีไ่ ด้ดรับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว (อย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
นับแต่
วันและเวลาทีเ่ ผยแพร่) ทัง้ นี้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผอู้ ่นื ทราบจนกว่าจะได้ม ี
การแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
10. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั กรรมการและผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และคลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดี่ยวกับวันที่ส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. หากมีการฝ่ าฝื นนํ าข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน บริษทั พิจารณากําหนดบทลงโทษทางวินัยให้
เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระทําผิด นอกจากนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทําและความร้ายแรงของการกระทําความผิดนัน้ ๆ ร่วมด้วย ซึ่งบทลงโทษเริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ น
หนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยมิ
่
ได้รบั ค่าจ้าง มีหนังสือแจ้งให้ออกจากงานโดยไม่ได้รบั ค่าบอกกล่าว
ล่วงหน้ า หรือเงินชดเชยใดๆ ไปจนกระทังการดํ
่
า เนิน คดีทงั ้ ทางแพ่งและทางอาญา โดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง ที่แ ต่ ง ตัง้ ขึ้น เป็ น กรณี เ ฉพาะที่แ ต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ดํา เนิ น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาบทลงโทษต่อเรือ่ งดังกล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
11.4

ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด สําหรับการตรวจสอบงบการเงิน
(Audit fee) ในรอบบัญชีปี 2561 - 2563 ดังนี้
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีประจําปี (audit fee)
ค่าสอบทานงบการเงิน
รวม

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2562
(ล้านบาท)
2.27
0.90
3.17

ปี 2563
(ล้านบาท)
1.80
0.60
2.40

1.83
0.60
2.43

ทัง้ นี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานที่ผู้สอบบัญชีสงั กัดข้างต้น ไม่เป็ นบุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั
11.5

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
- ไม่ม ี –
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