คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้ วยกรรมการ 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง (ด้ านปฎิบตั ิการ และด้ านการเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และรับผิดชอบต่อสังคม
1) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
• กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 6 คน
• กรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 2 คน
• โดยมีกรรมการที่เป็ นอิสระ 3 คน
2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็ นอิสระ และเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีหน้ าที่เช่นเดียวกับที่กาหนดในข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3) มีการมอบอานาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ใ นหัว ข้ อ
“การกากับดูแลกิจการ”
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 กรรมการของบริ ษัท มี จ านวน 8 ท่า น มี ร ายชื่ อและจานวนการเข้ าร่ วมการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ในปี 2560 ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ปี 2560
การเข้ าร่ วมประชุม/

ปี 2559
การเข้ าร่ วมประชุม/

จานวนครั ง้ ประชุม
6/6

จานวนครั ง้ ประชุม
7/7

1

พลเอก มงคล

อัมพรพิสฏิ ฐ์

ประธานกรรมการ

2

นางเสาวนีย์

กมลบุตร

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6

7/7

3

นางปรารถนา

มงคลกุล

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5/6

5/7

4

นายณรงค์

จุนเจือศุภฤกษ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

6/6

7/7

5

นางสาวศิริวรรณ

สุกญ
ั จนศิริ

กรรมการ

5/6

6/7

6

นายสมคิด

เวคินวัฒนเศรษฐ์

กรรมการ

5/6

-

7

นายวีระชัย

ศรี ขจร

กรรมการ

5/6

7/7

8

นายจุตพิ นั ธุ์

มงคลสุธี

กรรมการ

6/6

1/7

หมายเหตุ:

ลาดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติแต่งตัง้ นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มี.ค. 2560 แทนคุณสุวภา เจริ ญยิ่ง กรรมการที่ขอลาออก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท
ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ 2/2561 เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มี มติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามแทนบริ ษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท ได้ แก่ นายวีระชัย ศรี ขจร นายจุติพนั ธุ์ มงคลสุธี และ
นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ บริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รั บอนุมตั ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการที่เกี่ยวโยง

กัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลั กทรัพย์ฯ หรื อตามที่
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอานาจหน้ าที่ในการกากับดูแลกาหนด
2. พิจารณาอนุมตั ินโยบายทางธุรกิจ วิ สยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ
และงบประมาณประจาปี ของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ รวมทังการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิ และติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้ เหมาะสม
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบ ที่
เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ
และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทต่อไป
5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ อง เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
7. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
8. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจ
มอบอานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
บริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
9. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นีใ้ นการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/ หรื อ ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถื อหุ้น ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อบังคับ และ/ หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท ดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้ รับพิจารณาเลือกตัง้
ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการบริ ษัทออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรณีกรรมการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่
ในตาแหน่งกรรมการได้ เท่าวาระที่ยงั คงเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
การดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริ ษัทจดทะเบียน
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายใน
การด ารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัท อื่น และบริ ษัท จดทะเบี ยน โดยให้ กรรมการของบริ ษัทแต่ละท่านดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท ในขณะเดียวกัน
กรณีกรรมการบริ ษัทท่านใด มีการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทอื่น กรรมการท่านนัน้
จะต้ องรายงานข้ อมูลการดารงตาแหน่งให้ บริ ษัท ทราบ โดยเป็ นเรื่ องหนึง่ ของการมีสว่ นได้ เสียซึง่ ต้ องรายงานตามที่กาหนด
ไว้ ในหมวด 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
การดารงตาแหน่งของผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของผู้บริ หารระดับสูง
ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไป โดยกาหนดให้ ก่อนที่ผ้ บู ริ หารท่านใดจะไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
นอกเหนือจากที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท จะต้ องรายงานข้ อมูลการดารงตาแหน่งต่อบริ ษัทตามที่กฎหมายกาหนด ทังนี
้ ้
ต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริ ษัท หรื อเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุ ณ สมบัติ
หลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั
บริ ษัท มีความเข้ าใจในธุรกิจของกลุม่ ธุรกิจของบริ ษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คน
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัท ดาเนินกิจการอยู่

คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1. กรรมการบริ ษัท ต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่บริ ษัทได้
2. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังต้
้ องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้ วางใจให้ บริ หารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็ น
ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. กรรมการบริ ษัทสามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ในการเป็ นกรรมการดังกล่าวต้ อง
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัท และต้ องเป็ นไปตามแนวทางของ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริ ษัทต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตน
หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

5. กรรมการอิสระต้ องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามที่บริ ษัทกาหนด และเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการอิส ระ ตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง และต้ องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้ เท่าเทียมกัน และไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้

