การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั มีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ โดยมีเนือหาดังนี
นโยบายเกีย วกับการกํากับดูแลกิจการ
เพื!อให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื!อง และเพิ!มความเชื!อมัน! ให้แก่ผลู ้ งทุนและผูท้ ี!เกี!ยวข้อง
ทุกฝ่ าย บริ ษทั จึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ถือปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
• จะบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิ บัติหน้าที! ดว้ ยความสามารถและประสิ ทธิ ภาพที! เพียงพอ
เพื!อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้
• ดําเนินงานด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี!เกี!ยวข้องทุกฝ่ าย
• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี! ยงอยูเ่ สมอ โดยมีการควบคุมและบริ หารความเสี! ยงในระดับที!เหมาะสม
• ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจและการกระทําของตนเอง
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริ ษทั มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทังหมด 1 ครัง เป็ นการประชุมสามัญประจําปี จํานวน 1 ครัง โดย
สถานที! การประชุมได้จดั ขึนที!บริ ษทั โดยบริ ษทั ใช้วิธี Record date ในการรวบรวมรายชื! อผูถ้ ือหุ ้นที!มีสิทธิB เข้าร่ วม
ประชุมโดยได้มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์หลักทรัพย์ ประเทศไทย เป็ นผูจ้ ดั ทํา และบริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อบอกกล่าว นัด
ประชุมพร้อมทังจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดย
ในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบมีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
บริ ษทั ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลเกี!ยวกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมด้วยข้อมูลประกอบทังหมดไว้
บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เพื!อให้ผูถ้ ือหุ ้นมี
เวลาศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้า
2. หมวดการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดดังนี
2.1. ได้จดั บริ การรถรับส่ งเพื!ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นจาก อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.2. ให้สิทธิออกเสี ยงแก่ผถู ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ที!ถือ และวิธีการออกเสี ยงมีข นั ตอนที!ไม่ยงุ่ ยาก
2.3. แนบหนังสื อมอบฉันทะโดยเฉพาะแบบ ข.โดยแสดงรายละเอียดคําแนะนําวิธีการมอบฉันทะไปพร้อม กับ
หนังสื อเชิญประชุมให้ผูถ้ ือหุ ้นที!ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระ
หรื อบุคคลอื!นเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนได้
2.4. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั สามารถสอบถาม แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail : ir@teampcba.com
2.5. ไม่จาํ กัดสิ ทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที!มาสาย
2.6. บริ ษทั เปิ ดสิ ทธิให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื!อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 โดยเผยแพร่ หลักเกณฑ์ข นั ตอนของการให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และ
เผยแพร่ ทางเว็บไซด์ http://www.teampcba.com ของบริ ษทั
2.7. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมทังสิ นครบ 6 ท่าน โดยประธานในที!ประชุม
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นแสดงความเห็นและซักถาม ในระหว่างการจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ! งได้มีการบันทึ กใน
รายงานการประชุม ครบถ้วนเพื!อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
2.8. บริ ษทั ไม่ได้เพิ!มวาระการประชุม หรื อเปลี!ยนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า

2.9. บริ ษทั ได้นาํ ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การบันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนและแสดงผล
คะแนนการออกเสี ยง เมื!อสินสุดในแต่ละวาระ โดยจัดให้มีผตู ้ รวจสอบจากบุคคลภายนอกในการร่ วมตรวจการ
นับคะแนนด้วย
2.10. เปิ ดเผยมติที!ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพร้อมทังผลการลงคะแนนเสี ยงผ่านระบบ เผยแพร่ ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในไม่เกินวันทําการถัดไปนับจากวันประชุม
2.11 จัดทําและส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แก่หน่วยงานกํากับดูแลที!เกี!ยวข้อง พร้อมทังเผยแพร่
รายงานดังกล่าวทางเวปไซต์ของบริ ษทั ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
3. หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
 พนักงาน: บริ ษทั มีนโยบายในการการจ้างงานที!เท่าเทียมสําหรับพนักงานและผูส้ มัครทุกคนโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อเชือชาติ สี ผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ซึ!งเราจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ ทธิมนุษยชนและการจ้างงานทังหมดที!บงั คับใช้ จะไม่ดาํ เนินการเลือกปฏิบตั ิโดย
ผิดกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ของการจ้างงาน รวมถึง การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน
การเลื!อนตําแหน่ง หรื อการยกเลิกการจ้างงาน
 อาชีวความปลอดภัย และสิงแวดล้ อม : บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัย
ในการปฎิบตั ิงานของพนักงาน ตลอดจนการป้ องกันแก้ไขปั ญหาสิ!งแวดล้อม จึงได้กาํ หนดนโยบายเพื!อเป็ น
แนวทางในการดําเนินระบบให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลดังต่อไปนี
• ปรับปรุ งอย่างต่อเนื!องในระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ! งแวดล้อม กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ขององค์กรโดยให้สอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐาน OHSAS 18001 และ ISO
14001
• มุ่งมัน! ปฎิบตั ิตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ! งแวดล้อม ที!
เกี!ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร
• ดําเนินการตรวจสอบ จัดทําเป็ นวัตถุประสงค์เป้ าหมายและปรับปรุ งอย่างต่อเนื!องในเรื! องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทํางาน โดยวิธีการประเมินความเสี! ยงของการดําเนินกิจกรรมภายในองค์กร
เพื!อป้ องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยจากการทํางาน โดยมีเป้ าหมายลดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
ให้เป็ นศูนย์ มีการอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติ และการใช้ทรัพยกรต่างๆ โดยนํามาประยุกต์ใช้ให้คุม้ ค่า
รวมถึงมีการป้ องกันมลภาวะด้านสิ! งแวดล้อมที!เกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร
• มีการสร้างจิตสํานึก ฝึ กอบรมให้พนักงานและผูท้ ี!ทาํ งานในนามองค์กร มีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ! งแวดล้อม
• มีการสื! อสารให้พนักงานและผูท้ ี!ทาํ งานในนามองค์กร มีความเข้าใจในนโยบายอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ! งแวดล้อมตลอดจนมีการเผยแพร่ สื!อสารต่อสาธารณชน และหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ! งแวดล้อมโดยฝ่ ายบริ หาร
ตามระยะเวลาที!เหมาะสม
 คู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี:3
บริ ษทั มีนโยบายปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนีอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม คํานึง
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั และตังอยูบ่ นของการได้ผลตอบแทนที!เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ละเว้นการเรี ยก
รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดที!ไม่สุจริ ตในการเจรจาต่อรองธุรกิจการค้า ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาต่อคู่คา้
และ/หรื อเจ้าหนี โดยเฉพาะเรื! องเงื!อนไขการคําประกัน (ถ้ามี) หากเกิดกรณี ที!ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื!อนไข
ได้ หรื ออาจจะมีกรณี ผิดนัดชําระหนี บริ ษทั จะรี บแจ้งให้คู่คา้ และ /หรื อเจ้าหนีทราบล่วงหน้า เพื!อร่ วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา สําหรับการคัดเลือกจัดซือ จัดจ้างสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ จะพิจารณา
จาก ราคา คุณภาพ ความรับผิดชอบ การนําส่ง และความมัน! คงทางการเงินของผูจ้ าํ หน่ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ
 ลูกค้ า:
บริ ษทั มีนโยบายให้ความสําคัญในการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตและส่ งมอบ
สิ น ค้า ที! มี คุ ณ ภาพเป็ นไปตามมาตรฐานสากล สร้ า งความไว้ว างใจและ รั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า มี
หน่วยงานหรื อบุคคลากรที!ทาํ หน้าที!รับข้อร้องเรี ยนของลูกค้าเพื!อรี บดําเนิ นงานตอบสนองต่อลูกค้าโดยเร็ ว
ที!สุด
 คู่แข่ งทางการค้ า: บริ ษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที!ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ิใน
การแข่งขัน หลีกเลี!ยงวิธีการที!ไม่สุจริ ตเพื!อทําลายคู่แข่งทางการค้า
 นโยบายการไม่ ล่วงละเมิดสินทรัพย์ ทางปัญญาและลิขสิทธิ6 : บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี!ยวกับทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ข สิ ท ธิB ของบุ ค คลภายนอก จึ ง ได้ก ํา หนดนโยบายที! จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมายที! เ กี! ย วกับ
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิB โดยการนําผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิของบุคคลภายนอกที!ดรั ับมาหรื อ
ที!จะนํามาใช้ภายในบริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื!อให้มน!ั ใจว่า จะม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื!น โดย
• พนักงานต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทังหมดที!เกี!ยวกับ
สิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาที!ถูกต้อง รวมถึงสิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิB ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิ ทธิB
อื!นๆ
โดยจะไม่ละเมิดนําสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที!ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื!นไปใช้ในทาง
ที!
ผิด
• พนักงานที!นาํ ผลงานหรื อข้อมูลอันเป็ นสิ ทธิ ของบุคคลภายนอกที! ได้รับมาหรื อที! จะนํามาใช้ภายใน
บริ ษทั จะต้องตรวจสอบเพื!อให้มน!ั ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื!น
• พนักงานที!ใช้เครื! องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิ ทธิB
และเฉพาะที!ได้รับอนุญาติให้ใช้งานจากบริ ษทั เท่านัน
• ดําเนิ นการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที! จะปฏิ บตั ิตามนโยบายที!จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที!
เกี!ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิB และกฎหมายที!เกี!ยวข้องต่างๆ
• เมื!อพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญา รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริ ษทั
ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลที!เก็บไว้ในรู ปแบบใดๆ ก็ตาม
 สังคมและส่ วนรวม: บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยจัดให้มีการ
ตรวจปั จจัยเสี! ยงที!อาจส่ งผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อมหรื อชุมชนรอบข้างสถานประกอบการเป็ นประจําทุกปี
เพื!อให้มน!ั ใจได้วา่ จะไม่มีมลพิษทางอากาศ เสี ยง วัสดุที!ออกจากกระบวนการผลิต หรื อนําใช้แล้ว ได้รับ
การกําจัดและควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ! งแวดล้อมและชุมชน
 ผู้ถือหุ้น : บริ ษทั มีเจตนารมณ์ที!จะสร้างคุณค่าให้ผถู ้ ือหุน้ โดยให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื!องและยังคงความ
เจริ ญเติ บโตของบริ ษ ทั ดําเนิ นการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ทังนีบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที!เกี!ยวข้อง เพื!อให้สิทธิของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยเหล่านีได้รับการดูแลอย่างดี เช่น

บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านภาษีและการควบคุมเงินตราต่างประเทศที!บริ ษทั ทําธุรกิจด้วย และห้ามมิ
ให้ พนักงานทําธุรกรรมซึ!งพนักงานทราบหรื อควรทราบว่าเป็ นการกระทําผิดกฎหมายดังกล่าวในนามของ
บริ ษทั
• บริ ษทั มีการดําเนิ นธุรกิจกับต่างประเทศด้วยความรอบคอบเป็ นพิเศษเพื!อให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายของประเทศไทย ในด้านการส่งออกและการค้าระดับนานาชาติ รวมถึงกฎหมายของประเทศที!มี
การดําเนินธุรกิจด้วย
• บริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง! ศาลที!เกี!ยวข้องกับ
การนําเข้า ส่งออก โดยการนําเข้า ส่งออกทางการค้านันจะกระทําขึนในชื!อของบริ ษทั เท่านัน
• การติดตามการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ ายบริ หารระดับสู งเพื!อให้เหมาะสม หาก
พนักงานฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ิจะได้รับการลงโทษทางวินยั ตามลําดับขันที!บริ ษทั กําหนดขึน
•

4. หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที!เกี!ยวกับบริ ษทั อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนัน
บริ ษทั จึงมีนโยบายในการดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลดังนี
4.1 บริ ษทั เปิ ดเผยรายงานทางการเงินเกี!ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั รายไตรมาส
และประจําปี หลังสอบทานหรื อหลังการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต พร้อมทังเปิ ดเผย คําอธิ บายและ
วิเคราะห์ความแตกต่างผลกําไร (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที!ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สํานักงานกลต ฯ .”) กําหนด
4.2 จัดส่งรายงานประจําปี 2560 (แบบ 56-2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั พร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี และเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานกลตฯ ภายใน
เวลาที!กฎหมายกําหนดพร้อมทังเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์บริ ษทั
4.3 เปิ ดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สินสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงานกลตฯ ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริ ษทั
ตามระยะเวลาที!กฎหมายกําหนดพร้อมทังเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์บริ ษทั
4.4 เปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี!ยวกับ
คณะกรรมการและ ผูบ้ ริ หาร และข้อบังคับบริ ษทั ไว้บนเว็บไซด์บริ ษทั
4.5 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูท้ ี!สนใจ กับบริ ษทั ในการ
สอบถามข้อมูล หรื อเสนอแนะโดยติดต่อผ่านช่องทาง E-mail :ir@teampcba.com หรื อ โทรสาร
02-5771705, 02-5772355
4.6 ตัวชีวดั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที!ไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยภาพรวมเฉลี!ยได้ 87
%ในปี 2560

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 หน้ าทีแ ละความรับผิดชอบของกรรมการ
นอกจากขอบเขตอํานาจหน้าที! ที! กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั มีขอบเขตหน้าที!
ความรับผิดชอบเพื!อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที!ดี ดังต่อไปนี
1. รั บรองวิสัยทัศน์ แผนการดําเนิ นงานและแผนงานทางธุ รกิ จ ของบริ ษ ัทโดยกํา หนดนโยบายและกํากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายที!กาํ หนดไว้เพื!อประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ตามหลักธรรมาภิบาลที!ดีและตามขอบเขตของกฎหมาย
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ เพื!อให้แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
ที!วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. ดําเนินการให้บริ ษทั มีระบบการกํากับดูแลที!ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี! ยงว่า
ได้มีการดําเนินการอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม
4. พิจ ารณารายการเกี! ย วโยง รายการที! อาจก่ อให้เกิ ด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื!อให้เป็ นไปตามกฎ
ข้อบังคับในปั จจุบนั
5. พิจารณาลงมติในเรื! องหรื อรายการที! มีนัยสําคัญ กระทบต่อฐานะการเงิ น ภาระหนี สิน พันธะผูกพันของ
บริ ษทั
6. ให้กรรมการรายงานให้บริ ษทั ทราบถึงการมีส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุคคลที!มีความเกี!ยวข้อง ซึ!งเป็ นส่วน
ได้เสี ยที!เกี!ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที!คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
7. พิจารณาแต่งตัง และกําหนดอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
8. พิจารณาแต่งตังกรรมการในบริ ษทั ย่อย
5.2 หน้ าทีค วามรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และกําหนดวาระการประชุมคณะกรรรมการและการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เป็ นประธานที!ประชุมคณะกรรมการและประชุมผูถ้ ือหุ ้น ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และตามระเบียบวาระที!กาํ หนดไว้
3. เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาดในกรณี คะแนนเสี ยงเท่ากันในที!ประชุมคณะกรรมการและในที!ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. เสริ มสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที!ดีของคณะกรรมการ
5. ปฎิบตั ิหน้าที!ตามกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็ นหน้าที!ของประธานกรรมการ
5.3 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวนทังสิน 6 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี
- กรรมการที!เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทังหมด
- กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทังหมด
ดังนัน จึงถือได้วา้ มีการถ่วงดุลของกรรมการที!เป็ นอิสระ สอดคล้องกับกฎหมายที!กาํ หนดให้มีกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน3 ของจํานวนกรรมการทังหมด

