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หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

ค�าตอบแทนอื่นๆ
นอกจากการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการและผู�บรหิารในรปูของค�าตอบแทนทีเ่ป�นตวัเงนิข�างต�นแล�ว 

จากมติที่ประชุมวิสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ได�อนุมัติให�บริษัทฯ ออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ�นสามัญของบริษัทฯ (M-WA) รวมจํานวน 20,000,000 หน�วย ให�แก�

ผู�บริหาร (รวมถึงผู�บริหารซึ่งดํารงตําแหน�งกรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย�อย ซึ่ง

จัดสรรพร�อมกับการเสนอขายหุ�นสามัญแก�ประชา ชนในเดือนสิงหาคม 2556 ทั้งนี้ ผู�บริหาร (รวมถึงผู�บริหาร

ซึ่งดํารงตําแหน�งกรรมการ) ได�รับการจัดสรร M-WA รวมจํานวน 1,678,900 หน�วย ดังรายละเอียดต�อไปนี้

รายนามผู�บริหารที่ได�รับจัดสรร M-WA จํานวนหน�วยที่ได�รับจัดสรร จํานวนหน�วยที่ใช�สิทธิในป� 2557

นายฤทธิ์ ธีระโกเมน 451,300 45,100

นางยุพิน ธีระโกเมน 406,800 40,600

นายสมชาย หาญจิตต�เกษม 406,800 40,600

นายสุจินต� ชุมพลกาญจนา 251,200 25,100

นายประวิทย� ตันติวศินชัย 162,800 16,200
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การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต� กรุ�ป จํากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ�ที่จะ

ส�งเสริมให�บริษัทฯ เป�นองค�กรที่มีประสิทธิภาพใน

การดําเนินธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ และการ

บริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ�งเน�นการสร�างประโยชน�

ที่ดีให�แก�ผู�ถือหุ�น และคํานึงถึงผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม 

มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร�งใส และ

ตรวจสอบได� จึงได�กาํหนดเป�นนโยบายด�านการจัดการ

ดูแลที่ดี เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู �บริหาร 

และพนักงานยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิัทฯ ผู�บรหิาร และพนกังาน

ทุกคนจะปฏิบัติงานด�วยความโปร�งใส ซื่อสัตย�ต�อ

องค�กร และผู�ร�วมงานทุกๆ คนที่เกี่ยวข�อง

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะให�ความสําคัญ

กับลูกค�าเป�นอันดับแรก อีกทั้งให�ความสําคัญกับ

ความเป�นอยู�และความสุขในการทํางานของพนักงาน 

ประโยชน�องค�กร และคู�ค�าร�วมกัน เป�นลําดับ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ�งมั่นและทุ�มเท

ปฏิบัติหน�าที่ด�วยความรับผิดชอบ มีความเป�นอิสระ 

และมีการจัดแบ�งหน�าที่ระหว�างประธานกรรมการ

กับประธานเจ�าหน�าที่บริหาร รวมถึงผู�บริหารทุกท�าน

4. คณะกรรมบริษัทฯ จะวางตนให�เป�นที่เคารพ

นับถือ เป�นผู�นําในเรื่องจริยธรรม และเป�นตัวอย�าง

ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทฯ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ จะทํางานด�วยความ

เสียสละ ไม�คิดเล็กคิดน�อยในประโยชน�ส�วนตน จะ

คํานึงถึงผลลัพธ�โดยรวมขององค�กรและส�วนรวม

เป�นหลักก�อนเสมอ

6. เป�ดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ท้ังในเรื่อง

ทางการเงนิและที่ไม�ใช�เรือ่งทางการเงนิอย�างเพียงพอ 

เชือ่ถอืได� และทนัเวลา เพ่ือให�ผู�ถอืหุ�นและผู�มสี�วนได�เสีย

ของบริษัทฯ ได�รับสารสนเทศอย�างเท�าเทียมกัน

7. ผู�ถือหุ�นบริษัทฯ จะได�รับการปฏิบัติอย�าง

เท�าเทียมกัน มีสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลสารสนเทศ 

และมีช�องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

8. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต�งต้ังคณะ

กรรมการเฉพาะเรือ่งขึน้ตามความเหมาะสม เพ่ือช�วย

พิจารณากลัน่กรองงานทีม่คีวามสําคญัอย�างรอบคอบ 

และมรีะบบการคดัสรรบคุลากรทีจ่ะเข�ามารบัผดิชอบ

ในตําแหน�งบริหารที่สําคัญทุกระดับอย�างเหมาะสม 

และมีกระบวนการสรรหาที่โปร�งใสเป�นธรรม 

138

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

�  2
55

7 
 l 

 บ
ริษ

ัท 
เอ

็มเ
ค 

เร
สโ

ตร
อง

ต์ 
กร

ุป 
จำ�

กัด
 (ม

ห�
ชน

)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต� กร��ป จํากัด (มหาชน) เป�นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ

ด�านอาหารและบริการ มีสาขาทั้งในประเทศและต�างประเทศที่ให�บริการลูกค�าเป�นจํานวนมาก 

และเป�นทีย่อมรบัในเรือ่งการบรกิาร ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหาร จงึทาํให�บริษัทฯ มกีาร

เจริญเติบโตอย�างมั่นคง นอกจากการดําเนินธุรกิจที่มีรากฐานมั่นคงแล�ว คณะกรรมการบริษัทฯ 

ยังได�ให�ความสําคัญเป�นอย�างย่ิงต�อการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความเชื่อมั่นในหลักการ และ

ได�นําข�อบังคับต�างๆ มาใช�ในการดําเนินธุรกิจ กําหนดนโยบายบริหารกิจการ รวมถึงการกํากับ

ดูแลภายในหน�วยงาน เพ่ือให�กิจการดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ

วัตถุประสงค�ตามเป�าหมายที่ได�วางไว�

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามองค�ประกอบนั้น เป�นแนวทางในการดําเนิน

ธุรกิจท่ียึดมั่นในความถูกต�อง โปร�งใส และมีความเป�นธรรมอย�างทั่วถึง สร�างความเชื่อมั่นต�อ

ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ลูกค�า พนักงาน และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย รวมถึงเป�นการปลูกฝ�งให�พนักงาน

ของบรษิัทฯ ได�ตระหนกัและมจีติสํานกึในจรยิธรรมในการดาํเนนิธุรกิจด�านบรกิาร ซึง่แสดงให�เหน็

ถงึมาตรฐานการจดัการท่ีดขีองบริษัทฯ ซึง่จะเป�นประโยชน�ต�อการดาํเนนิธุรกิจ และเป�นทีย่อมรบั

ทัง้ในประเทศและต�างประเทศ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได�กําหนดนโยบายการกาํกบัดูแล

กิจการที่ดีขึ้นมา เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนําไปสู�การเติบโตและ

ความมั่นคงที่ยั่งยืน และเป�นบริษัทที่ได�รับความไว�วางใจจากผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ลูกค�า พนักงาน 

กับผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย

 (นายฤทธิ์ ธีระโกเมน)

   ประธานกรรมการบริษัทฯ
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กฎหมาย พร�อมทัง้เสนอชือ่กรรมการอสิระให�

เป�นทางเลือกในการมอบฉันทะ

2. การดําเนินการในวันประชุมผู�ถือหุ�น

 2.1 บริษัทฯ ได�มีการนําเทคโนโลยี

มาใช�กับการประชุมผู�ถือหุ�น การลงทะเบียน

ผู�ถือหุ�น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให�

การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได�

รวดเร็ว ถูกต�อง และแม�นยํา

 2.2 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น

ซกัถามประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ชดุย�อย ในเร่ืองทีเ่กีย่วข�องกบัวาระการประชมุ

 2.3 ผู�ถอืหุ�นมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน

แยกสาํหรับแต�ละระเบยีบวาระทีเ่สนอ ในการ

ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป�นรายบุคคล

 2.4 บรษิัทฯ จดัให�มบีคุคลทีเ่ป�นอสิระ

เป�นผู �ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง

ในการประชมุสามญัและวิสามญัผู�ถอืหุ�น และ

เป�ดเผยให�ที่ประชุมทราบพร�อมบันทึกไว�ใน

รายงานการประชุม

 2.5 ประธานในที่ประชุมต�องจัดสรร

เวลาให�อย�างเหมาะสม และส�งเสรมิให�ผู�ถอืหุ�น

มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถาม

ที่เกี่ยวข�องต�อที่ประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุมนั้นๆ

3. การจัดทํารายงานการประชุม และ

การเป�ดเผยมติการประชุมผู�ถือหุ�น

 3.1 รายงานการประชมุผู�ถอืหุ�น บนัทกึ

การชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการ

แสดงผลคะแนนให�ทีป่ระชมุทราบก�อนดาํเนนิ

การประชุม รวมทั้งการเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น

ต้ังประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ บันทึก

คาํถามคาํตอบ และผลการลงคะแนนในแต�ละ

วาระว�ามีผู�ถือหุ�นเห็นด�วย คัดค�าน และงด

ออกเสียงเป�นอย�างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อ

กรรมการผู�เข�าร�วมประชุมและกรรมการที่

ลาประชุมด�วย

 3.2 บรษิัทฯ ได�เป�ดเผยให�สาธารณชน

ทราบถึงผลการลงคะแนนของแต�ละวาระ

ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู �ถือหุ �น

ในวันทําการถัดไปบน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�าง

เท�าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงการ

ดูแลให�มีการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นทุกรายอย�าง

เท�าเทยีมกนัและเป�นธรรม โดยดาํเนนิการดงันี้

1. การให�ข�อมูลก�อนการประชุมผู�ถอืหุ�น

 1.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะดแูลให�

บรษิัทฯ แจ�งกาํหนดการประชมุพร�อมระเบยีบ

วาระ และความเห็นของคณะกรรมการ

ต�อตลาดหลักทรัพย�ฯ และเผยแพร�ผ�านทาง 

website ของบริษัทฯ อย�างน�อย 28 วัน

ก�อนวันนัดประชุมผู�ถือหุ�น

 1.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะดแูลให�

บริษัทฯ แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบกฎเกณฑ�ต�างๆ 

ที่ใช�ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ 

รวมทัง้สิทธิการออกเสยีงลงคะแนนตามแต�ละ

ประเภทของหุ�น

 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู �ถือหุ �น 

จัดทําเป�นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ 
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ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1. เพ่ือเสริมสร�างระบบบริหารจัดการ

ทีด่ ีโปร�งใส และมมีาตรฐานชดัเจนเป�นสากล 

สามารถตรวจสอบได� ซึ่งจะช�วยให�บริษัทฯ 

มีศักยภาพในการแข�งขัน ป�องกัน และขจัด

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ทีอ่าจจะเกดิขึน้

2. สร�างความเชื่อมั่นให�กับนักลงทุนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือมสี�วนได�เสีย 

และเพ่ือก�อให�เกิดผลประโยชน�ร�วมกันอย�าง

เท�าเทียมกัน

3. เพ่ือเป�นเครือ่งมอืวัดผลการดาํเนนิงาน

ของบริษัทฯ และตรวจสอบการทํางานต�างๆ 

เพ่ือการปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานให�มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นจนบรรลุเป�าหมายของ

บริษัทฯ

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิ

ในความเป�นเจ�าของในการควบคุมบริษัทฯ 

ผ�านการแต�งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ทํา

หน�าทีแ่ทนผู�ถอืหุ�น และมสิีทธิในการตัดสินใจ

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงส�งเสริมให�ผู�ถือหุ�น

ได�ใช�สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

ผู�ถือหุ�น ดังนี้

1. การประชุมผู�ถือหุ�น

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล

ให�บริษัทฯ มีการให�ข�อมูล วัน เวลา สถานที่ 

และวาระการประชมุ โดยมคีาํชีแ้จงและเหตุผล

ประกอบในแต�ละวาระ หรือประกอบมติที่

ขอตามที่ระบุไว�ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ

และวิสามญัผู�ถอืหุ�น หรอืในเอกสารแนบวาระ

การประชุม และเผยแพร�ผ�าน website ของ

บรษิัทฯ ละเว�นการกระทาํใดๆ ทีเ่ป�นการจาํกดั

โอกาสของผู�ถือหุ�นในการศึกษาสารสนเทศ

ของบริษัทฯ

 1.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะอาํนวย

ความสะดวกในการประชุมผู�ถือหุ�น โดยเลือก

สถานที่จัดการประชุมให�มีขนาดเพียงพอ

รองรบัจาํนวนผู�ถอืหุ�น อยู�ในกรงุเทพมหานคร

หรอืจงัหวัดใกล�เคยีง และไม�ไกลเกินไปจนเป�น

อุปสรรคในการเดินทาง

 1.3 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น

สามารถเสนอวาระการประชุมหรือส�งคําถาม

เกี่ยวกับบริษัทฯ ล�วงหน�าก�อนวันประชุม

ผู�ถือหุ�น ตามช�องทางที่บริษัทฯ จัดให� เช�น 

ทาง website บริษัทฯ

 1.4 บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นที่

ไม�สามารถมาร�วมประชมุได�ด�วยตนเองมสิีทธิ

มอบฉันทะให�ผู�อื่นมาประชุมและลงมติแทน

ผู�ถือหุ�น โดยได�รับเอกสารและคําแนะนําใน

การมอบฉันทะ ผู�รับมอบฉันทะที่ถูกต�องตาม

Home NextPrevious



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2557

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2557

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยก�รระหว่�งกัน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง
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เกี่ยวโยงกันในการทําธุรกรรมของบริษัทฯ 

นําเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

อย�างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ให�ความสําคัญ

ต�อสิทธิของผู �มีส�วนได�เสียทุกกลุ �ม ได�แก� 

ลูกค�า คู�ค�า คู�แข�ง สังคม พนักงาน และ

ผู�ถือหุ�น ตระหนักถึงหน�าที่ความรับผิดชอบ 

โดยได�จัดทําจรรยาบรรณข�อพึงปฏิบัติที่ดี 

ให�พนักงานให�ความสําคัญต�อผู�มีส�วนได�เสีย

กลุ�มต�างๆ มีความซื่อสัตย�ต�อหน�าที่ ไม�ทุจริต 

ไม�จ�ายสินบน ทั้งนี้ เพื่อให�เกิดการตอบสนอง

ต�อผลประโยชน�ให�แก�ทุกฝ�ายอย�างซื่อตรง

และเป�นธรรม ซึง่สามารถสรปุแนวทางปฏิบติั

แยกตามกลุ�มต�างๆ ได�ดังนี้

ลูกค�า มุ �งมั่นสร�างความพึงพอใจและ

มั่นใจให�แก�ลูกค�า พัฒนาสินค�าให�มีคุณภาพ 

และบริการที่ดียิ่งขึ้นต�อลูกค�า อีกทั้งให�ความ

สําคัญในการสร�างความสะดวกให�แก�ลูกค�า 

บริษัทฯ เอาใจใส�และรับผิดชอบต�อลูกค�า

โดยมหีน�วยงานทีต่ดิตาม และรบัเรือ่งร�องเรยีน

นํามาปรับปรุงการบริการอยู�เสมอ

คู �ค �า  มุ � งมั่นสร �างความสัมพันธ �ที่ดี

เอื้อประโยชน�ร�วมกัน และเพื่อเป�นการรักษา

สิทธิของคู�ค�าในธุรกจิบรกิารด�วยความซือ่สตัย�

อย�างสูงสุด เป�นสิ่งที่บริษัทฯ ให�ความสําคัญ

อย�างสูงต�อคู�ค�า รวมทั้งให�ความสําคัญต�อ

ความลับทางการค�าของคู�ค�า

คู�แข�ง มุ�งเน�นการแข�งขันทางด�านคณุภาพ

และประสิทธิภาพของการให�บริการเพ่ือ

ประโยชน�สูงสุดของลูกค�า ไม�ทําลายชื่อเสียง

ของคู�แข�งเพียงเพ่ือผลประโยชน�ของบริษัทฯ 

ในขณะเดียวกันถือว �าบริษัทอื่นเป �นคู �ค �า

และเป�นผู �ร�วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบัน

ร�วมกันในการประกอบวิชาชีพ

สังคม คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนัก

ถึงความเป�นส�วนหนึ่งของสังคม โดยมอบ

เป�นนโยบายให�ฝ�ายจัดการ นําเรื่องความ

รับผิดชอบต�อสังคม CSR (Corporate Social 

Responsibility) เพ่ือให�ความช�วยเหลือ 

สนับสนุน และสร�างประโยชน�แก�ชุมชนและ

สังคมในภาพรวม และส�งเสริมให�พนักงาน

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต �อสังคม

ทุกภาคส�วน

พนกังาน ให�โอกาสแก�พนกังานทุกระดบั

อย�างเท�าเทียมกันในการทํางาน และยึดหลัก

คุณธรรมและความยุติธรรมในการบรหิารงาน

ทรัพยากรบุคคล ทั้งค�าตอบแทน สวัสดิการ 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือความมั่นคงใน

อนาคตของพนกังาน ตลอดจนให�ความสําคญั

เรื่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ในด�าน

ความรู� ทักษะ และค�านิยมที่ดีในการทํางาน 

อีกทั้งดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

ของพนกังานในโรงงาน และให�พนกังานทกุคน

ปฏิบตังิานโดยมกีารนาํระบบการประเมนิและ

การวัดผลอย�างเป�นธรรมตามความสามารถ 

(Competency) และได�กาํหนดดชันกีารวัดผล

สําเรจ็ (KPIs: Key Performance Indicators) 

มาวัดผลสําเร็จในการทํางานของพนักงาน

เพื่อเทียบกับเป�าหมาย

ผู�ถือหุ �น มุ�งมั่นในการดําเนินงานท่ีจะ

รกัษาผลประโยชน�ของผู�ถอืหุ�นเพ่ือสร�างความ

พึงพอใจสูงสุดแก�ผู �ถือหุ �นด�วยผลตอบแทน

ทีด่แีละการเติบโตอย�างต�อเนือ่ง รวมทัง้มกีาร

เป�ดเผยข�อมลูต�อผู�ลงทนุ ผู�ถอืหุ�น อย�างถกูต�อง 

ครบถ�วน โปร�งใส และเชื่อถือได� เป�ดโอกาส

ให�ผู�ถอืหุ�นทกุรายได�ใช�สิทธิอย�างเท�าเทียมกนั
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2. การคุ�มครองสทิธขิองผู�ถอืหุ�นส�วนน�อย

 2.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะกาํหนด

หลักเกณฑ�การให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอเพ่ิม

วาระการประชมุล�วงหน�าก�อนวันประชมุผู�ถอืหุ�น

ให�ชัดเจนเป�นการล�วงหน�า เพื่อแสดงถึงความ

เป�นธรรมและความโปร�งใสในการพิจารณาว�า

จะเพิ่มวาระที่ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอหรือไม�

 2.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะกาํหนด

วิธีการให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

เข�าดํารงตําแหน�งกรรมการ เช�น ให�เสนอชื่อ

ผ�านคณะกรรมการสรรหาล�วงหน�า 3 - 4 เดอืน

ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น พร�อมข�อมูลประกอบ

การพิจารณาด�านคุณสมบัติและการให�ความ

ยินยอมของผู�ได�รับการเสนอชื่อ

 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ดาํเนนิการ

ประชุมผู �ถือหุ �นตามลําดับวาระที่ได�แจ�งไว�

ในหนังสือเชิญประชุม และไม�เพ่ิมวาระใน

ที่ประชุมโดยไม�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า

 2.4 คณะกรรมการบรษิัทฯ เป�ดโอกาส

ให�ผู�ถือหุ�นได�ใช�สิทธิในการแต�งตั้งกรรมการ

เป�นรายคน

3. การป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน

เพ่ือความเท�าเทียมกันในการรับรู�ข�อมูล 

และเพ่ือป�องกันการใช�ข �อมูลภายในเพ่ือ

ประโยชน�ของกรรมการ ผู �บริหาร และ

พนักงาน ซึ่งรวมถึงคู �สมรสและบุตรที่ยัง

ไม�บรรลุนิติภาวะ และเพื่อเป�นการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ 

ได�มกีารกาํหนดนโยบายการดูแลการใช�ข�อมลู

ภายในไว�ดังนี้

 3.1 ห�ามมิให�กรรมการ ผู �บริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู�สมรส

และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะที่ทราบข�อมูล

ทีม่สีาระสําคัญและงบการเงนิของบรษิัทฯ ซึง่

ยังมิได�เป�ดเผยแก�สาธารณชนทั่วไป ทําการ

เผยแพร�หรือเป�ดเผยแก�บุคคลอื่นทั้งภายใน

และภายนอกหน�วยงาน รวมทัง้มใิห�มกีารล�วงรู�

ข�อมูลระหว�างส�วนงาน เพ่ือป�องกันการนํา

ข�อมลูภายในทีม่สีาระสําคญัซึง่ยังมไิด�เป�ดเผย

แก�สาธารณชนทั่วไปไปเป�ดเผยก�อนเวลา

อนัควร เว�นแต�ส�วนงานนัน้จาํเป�นต�องรบัทราบ

โดยหน�าที ่และให�ดูแลข�อมลูดังกล�าวเช�นเดียว

กับหน�วยงานเจ�าของข�อมูล ทั้งนี้ ไม�รวมถึง

การให�ข�อมลูแก�หน�วยงานราชการทีก่าํกบัดแูล

 3.2 ห�ามมิให�กรรมการ ผู �บริหาร 

และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคู�สมรส

และบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะที่ทราบข�อมูล

ทีสํ่าคญัและงบการเงนิของบริษัทฯ ทาํการซือ้ 

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย�ของบริษัทฯ 

ในช�วง 7 วันก�อนการเป�ดเผยงบการเงินให�แก�

สาธารณชนทราบ

4. การมีส�วนได�เสียของกรรมการ

 4.1 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ 

วาระใดที่กรรมการมีส�วนได�เสีย จะต�องแจ�ง

ต�อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ และต�องออกนอก

ห�องประชุมในวาระนั้นๆ

 4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน�าที่

พิจารณาและแก�ไขป�ญหาเรื่องความขัดแย�ง

ของผลประโยชน�ที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึง

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน�ของบรษิัทฯ 

และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย โดยมอบหมาย

ให�คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ

ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความ

ขัดแย �งทางผลประโยชน �และรายการที่

Home NextPrevious



สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2557

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2557

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยก�รระหว่�งกัน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัทฯ

1. องค�ประกอบ คุณสมบัติของคณะ

กรรมการบริษัทฯ และการแต�งตั้ง

 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มจีาํนวน

ไม�น�อยกว�า 5 คน แต�ไม�ควรเกนิ 12 คน สดุแต�

ทีป่ระชมุผู�ถอืหุ�นจะกาํหนดเป�นครัง้คราว และ

ในจํานวนนี้ต�องมีกรรมการอิสระอย�างน�อย

ครึ่งหนึ่งของกรรมการที่มีอยู�

 1.2 กรรมการจะต�องมีคุณสมบัติ

และไม�มลัีกษณะต�องห�ามตามกฎหมายว�าด�วย

บริษัทมหาชนจํากัด และไม�มีลักษณะที่แสดง

ถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได�รับความ

ไว�วางใจให�บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน

เป�นผู �ถือหุ �นตามกฎหมาย และประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว�าด�วยหลักทรพัย�และ

ตลาดหลักทรัพย� 

 1.3 คณะกรรมการกาํหนดหลกัเกณฑ�

ในการให�กรรมการดาํรงตาํแหน�งในบริษัทอืน่ 

โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางาน

ของกรรมการที่ดํารงตําแหน�งหลายบริษัท

อย�างรอบคอบ และเพื่อให�มั่นใจว�ากรรมการ

สามารถทุ �มเทเวลาในการปฏิบัติหน�าที่ ใน

บริษัทฯ ได�อย�างเพียงพอ โดยกําหนดจํานวน

บรษิัททีก่รรมการแต�ละคนจะไปดาํรงตาํแหน�ง

ให�เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของ

บริษัท ซึง่ไม�ควรเกนิ 5 บรษิัทจดทะเบยีน ทัง้นี้ 

เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน�าที่

ในฐานะกรรมการบริษัทฯ อาจลดลง หาก

จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน�ง

มีมากเกินไป และมีการเป�ดเผยหลักเกณฑ�

ดังกล�าวให�สาธารณชนทราบด�วย

 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให�

มีเลขานุการบริษัทฯ ทําหน�าที่ให�คําแนะนํา

ด�านกฎหมาย กฎเกณฑ�ต�างๆ ทีค่ณะกรรมการ

บริษัทฯ ควรทราบ และปฏิบัติหน�าที่ดูแล

กิจกรรมของกรรมการ รวมทั้งประสานงาน

ให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

บรษิัทฯ ทัง้นี ้ต�องมวีฒุกิารศกึษาจบปรญิญาตรี

ทางด�านกฎหมายหรือบัญชี หรือได�ผ�านการ

อบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วข�องกบัการปฏิบติัหน�าท่ี

ของเลขานุการ

 1.5 คณะกรรมการสามารถตั้งคณะ

อนกุรรมการได�อย�างไม�จาํกดัตามความจาํเป�น 

เพ่ือช �วยกลั่นกรองและควบคุมดูแลงาน

ด�านต�างๆ

 1.6 การแต�งต้ังคณะกรรมการมคีวาม

โปร�งใสและชัดเจนโดยคณะกรรมการสรรหา

เป�นผู�เริ่มต�นการสรรหา และเสนอชื่อบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน�ง

กรรมการบรษิัทฯ พร�อมประวตัอิย�างเพียงพอ

สําหรับการคัดเลือก เมื่อได�รายชื่อแล�ว คณะ

กรรมการสรรหาเสนอรายชือ่ต�อคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณานําเสนอที่ประชุมผู�ถือหุ�น

เพื่อลงมติแต�งตั้งเป�นกรรมการต�อไป

 1 .7  มีการเป �ด เผยประ วัติของ

กรรมการทุกรายผ�าน website ของบริษัทฯ 

 1.8 กรรมการที่ได�รบัการแต�งตัง้ใหม�

จะได�รบัฟ�งการบรรยายสรปุเกีย่วกับข�อมลูท่ีมี

ความจําเป�นและเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติ

หน�าที่กรรมการบริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือน

นับจากที่ได�รับการแต�งตั้ง

 1.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด

นโยบายและวธีิปฏิบตัใินการไปดาํรงตาํแหน�ง

กรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ�าหน�าที่
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หมวดที่ 4 การเป�ดเผยข�อมูลและความ

โปร�งใส

1. คณะกรรมการบรษิัทฯ มหีน�าที่ในการ

เป�ดเผยข�อมลูสารสนเทศ ทัง้ทีเ่ป�นทางการเงนิ

และไม�ใช�ทางการเงินอย�างครบถ�วนทันเวลา 

และเชื่อถือได�อย�างเท�าเทียมกัน ให�ผู�ถือหุ�น

และผู�มสี�วนได�เสยีรบัทราบทางรายงานประจาํป� 

การแจ�งข�าวสารผ�านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพย�แห �งประเทศไทย และ 

website ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมตาม

ข�อพึงปฏิบัติที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทยได�กาํหนดแนวทางไว� โดยบรษิัทฯ 

มีการเป�ดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเป�น

อย�างสมํา่เสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ผ�านช�องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย�

และ website ของบริษัทฯ

2. จัดให�มีหน�วยงานนักลงทุนสัมพันธ�

ทําหน�าที่เป�นหน�วยงานประสานกับนักลงทุน 

สถาบัน นักวิเคราะห�หลักทรัพย� และผู�ถือหุ�น

ของบริษัทฯ ในการให�ข�อมูล การดําเนินงาน 

และการลงทุนของบริษัทฯ ด�วยช�องทางการ

ติดต�อที่สะดวก รวดเร็ว และเข�าถึงได�ง�าย

3. ข�อมูลสําคัญที่มีผลกระทบต�อราคา

หลักทรัพย�ของบริษัทฯ หรืออาจมีผลกระทบ

ต�อการตัดสินใจลงทุนหรือมีผลกระทบต�อ

สิทธิประโยชน�ของผู�ถอืหุ�น จะเป�ดเผยหลังจาก

ที่ข �อมูลนั้นเผยแพร�อย�างเป�นทางการต�อ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยแล�ว

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน �าที่

ในการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน และ

แสดงไว�คู�กับรายงานประจําป� ค�าตอบแทน

ของคณะกรรมการเป�นรายบุคคลในรายงาน

ประจําป� นอกจากนั้นจะต�องเป�ดเผยรวมถึง

จํานวนครั้งในการประชุมในแต�ละป�

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มอบหมาย

ให�คณะกรรมการตรวจสอบดูรายงานการ

วิเคราะห�ของฝ�ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis) ควบคู�กบังบการเงนิ

ทกุไตรมาส รวมถงึต�องพิจารณาค�าสอบบญัชี

และเป�ดเผยค�าสอบบัญชีในรายงานประจําป�

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต�องเป�ดเผย

นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการ

และผู�บริหารระดับสูงที่สะท�อนถึงภาระหน�าที่

ความรบัผดิชอบของแต�ละท�าน รวมทัง้รปูแบบ

หรือลักษณะของค�าตอบแทน และรวมถึง

ค�าตอบแทนที่กรรมการแต�ละท�านได�รับจาก

การเป�นกรรมการของบริษัทย�อยด�วย

7. คณะกรรมการบรษิัทฯ ต�องมรีายงาน

การเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย�ของบรษิัทฯ 

ตามกฎเกณฑ�ของคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย�

และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

8. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให�

คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนนิการตรวจสอบ

และดแูลการบรหิารจดัการความเส่ียง โดยจดั

ให�มีการวิเคราะห�ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น พร�อมทั้งดําเนินการให�มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�
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ที่มีความเป�นอิสระในการปฏิบัติหน�าที่เป�น

ผู�รบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุ

ดงักล�าว และทบทวนระบบทีสํ่าคัญอย�างน�อย

ป�ละ 1 ครั้ง

 2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบควรให�ความเห็น

เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในและการบรหิารความเส่ียงไว�ในรายงาน

ประจําป�ของบริษัทฯ

 2.11 จดัให�มแีนวทางการดาํเนนิการ

ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู�ที่ประสงค�จะแจ�งเบาะแส 

หรือผู�มีส�วนได�เสียผ�านทาง website หรือ

รายงานตรงต�อบริษัทฯ โดยช�องทางในการ

แจ�งเบาะแสอาจกาํหนดให�ผ�านกรรมการอสิระ

หรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพ่ือให�มี

การตรวจสอบข�อมลูตามกระบวนการทีบ่รษิัทฯ 

กําหนดไว� และรายงานต�อคณะกรรมการ

บริษัทฯ

 2 .12  จั ดให � มี กลไกกํ ากั บดู แล

บรษิัทย�อย เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน�ในเงนิ

ลงทนุของบรษิัทฯ โดยมหีน�าที่ในการพิจารณา

ความเหมาะสมของบุคคลที่จะส�งไปเป�น

กรรมการในบรษิัทย�อย เพ่ือควบคมุการบรหิาร

ให�เป�นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ และการทาํ

รายการต�างๆ ให�ถูกต�องตามกฎหมายและ

หลักเกณฑ�ของกฎหมายหลกัทรพัย�และตลาด

หลักทรพัย� และประกาศของตลาดหลักทรพัย�

 2.13 เข�าร�วมประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ และการประชุมผู �ถือหุ �น เว�นแต�

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทฯ 

ที่ไม�สามารถเข�าร�วมประชุมจะต�องแจ�งให�

ประธานกรรมการหรอืเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบล�วงหน�าก�อนการประชุม

 2.14 ประเมินผลการปฏิบัติหน�าท่ี

ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นประจําทุกป�

3. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย�อย

เฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน�าที่พิจารณา

และให �ความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญที่

เกี่ยวกับการดําเนินงานอย�างรอบคอบและมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ 

จึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

ดังต�อไปนี้

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ โดย

แต�งตั้งจากกรรมการอิสระอย�างน�อย 3 ท�าน 

โดยอย�างน�อย 1 ท�านต�องมีความรู�ด�านบัญชี/

การเงิน และต�องมีคุณสมบัติเก่ียวกับความ

เป�นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย และตามนิยามกรรมการ

อสิระทีก่าํหนดสําหรบับรษิัทฯ โดยเฉพาะ เพ่ือ

ทาํหน�าทีต่รวจสอบระบบควบคุมภายใน ระบบ

รายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและ

แต�งตั้งผู�สอบบัญชี

 3.2 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีสรรหา และพิจารณาค�าตอบแทน โดยแต�งตัง้

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด�วย

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม�เป�นผู�บริหารจํานวน

ไม�น�อยกว�า 3 คน และกรรมการไม�น�อย

กว�ากึ่งหนึ่งและประธานของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณา

ค�าตอบแทน ต�องเป�นกรรมการท่ีเป�นอิสระ 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม�ควรเป�น

กรรมการหรือประธานของคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และพิจารณา

ค�าตอบแทน
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บริหารและผู �บริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

อย �างชัดเจน ทั้ งประเภทของตําแหน �ง

กรรมการและจาํนวนบรษิัททีส่ามารถไปดํารง

ตําแหน�งได� ทั้งนี้ ต�องผ�านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก�อน

 1.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�

มอบหมายให�เลขานุการบริษัทฯ สรุปข�อมูล

ใหม�ๆ ให�กรรมการใหม�รับทราบผ�านทางคู�มือ

กรรมการบริษัทฯ และให�กรรมการใหม�ได�

เข�าเยี่ยมชมกิจการ เพ่ือให�เข�าใจการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ได�ดียิ่งขึ้น

2. บทบาทหน�าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิัทฯ มหีน�าทีแ่ละความ

รับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้

 2.1 จัดการบริษัทฯ ให�เป�นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค� และข�อบังคับของ

บริษัทฯ รวมทั้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความซื่อสัตย�

สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ 

โดยคาํนงึถงึประโยชน�สงูสดุของบรษิัทฯ และ

เป�นธรรมต�อผู�มสี�วนได�เสียทีเ่กีย่วข�องทกุฝ�าย

 2.2 พิจารณาและให�ความเหน็ชอบหรอื

อนมุตัใินเรือ่งท่ีสําคัญเกีย่วกบัการดาํเนนิงาน

ของบริษัทฯ เช�น วิสัยทัศน�และพันธกิจ 

กลยุทธ� เป�าหมายทางการเงิน ความเส่ียง 

แผนงาน และงบประมาณ เป�นต�น 

 2.3 ติดตามและควบคุมดูแลให�ฝ�าย

จัดการดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบายและ

แผนที่กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

 2.4 ดูแลให�การดําเนินธุรกิจของ

บรษิทัฯ มคีวามต�อเนือ่งในระยะยาว และพิจารณา

ให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู�บริหาร รวมทั้ง

ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน�งผู �บริหาร

ระดับสูง (Management Succession Plan)

 2.5 จัดให�มีนโยบายการกํากับดูแล

กจิการของบรษิัทฯ เป�นลายลกัษณ�อกัษร และ

ให�ความเห็นชอบนโยบายดังกล�าว รวมทั้งมี

การทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามนโยบาย

ดังกล�าวเป�นประจําอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

 2.6 ส�งเสริมให�จัดทําจรรยาบรรณ

ธุรกิจเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�กรรมการ 

ผู�บรหิาร และพนกังานทกุคนเข�าใจถงึมาตรฐาน

ด�านจรยิธรรมทีบ่รษิัทฯ ใช�ในการดาํเนนิธุรกจิ 

รวมทัง้ติดตามให�มกีารปฏิบติัตามจรรยาบรรณ

ดังกล�าวอย�างจริงจัง

 2.7 พิจารณาเรื่องความขัดแย�งของ

ผลประโยชน�อย�างรอบคอบ การพิจารณา

การทํารายการที่อาจมีความขัดแย�งของ

ผลประโยชน� ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและ

เป�นไปเพ่ือผลประโยชน�ของบริษัทฯ และ

ผู�ถอืหุ�นโดยรวมเป�นสําคญั โดยทีผู่�มสี�วนได�เสยี

ไม�ควรมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ รวมทั้ง

กํากับดูแลให�มีการปฏิบัติตามข�อกําหนด

เกีย่วกบัขัน้ตอนการดาํเนนิการและการเป�ดเผย

ข�อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย�งของ

ผลประโยชน�ให�ถูกต�องครบถ�วน

 2.8  กํากับดูแลให �มีการบริหาร

ความเส่ียงทีม่ปีระสิทธิผล รวมทัง้มกีารทบทวน

ระบบและประเมนิประสิทธิผลของการจดัการ

ความเสีย่งอย�างสมํา่เสมอและในทกุๆ ระยะเวลา

ที่พบว�าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

 2.9 จัดให�มีระบบการควบคุมด�าน

การดาํเนนิงาน ด�านรายงานทางการเงิน และ

ด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบาย รวมทั้งจัดให�มีบุคคลหรือหน�วยงาน
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และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง
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วาระการประชมุในการประชมุสามญัประจาํป�

ผู�ถือหุ�น

 5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ  และ

ผู �บริหารระดับสูงจะต�องรายงานเกี่ยวกับ

ค�าตอบแทนกรรมการ หลักการเหตุผลไว�ใน

รายงานประจําป�และงบการเงินของบริษัทฯ

6. การประเมินผลของคณะกรรมการ

บริษัทฯ และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

 6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให�มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป�น

รายป� เพ่ือให�กรรมการร�วมกันพิจารณา

ผลงานและป�ญหา เพ่ือปรับปรุงแก�ไขต�อไป

ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช�แนวทางตาม

การประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย และดําเนินการปรับปรุง

เพ่ิมเติมเพ่ือให�เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

 6.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให�มี

การประเมนิผลงานของประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิาร

เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทําการประเมินใน

แบบประเมินผล และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ได�มอบหมายให�ประธานกรรมการเป�นผู�แจ�ง

ผลการประเมินต�อประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

และคณะกรรมการบริษัทฯ

7. แผนการสืบทอดตําแหน�ง

 7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ให�ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร และฝ�ายบริหาร 

จัดทํ าแผนในการทดแทนตําแหน�งงาน 

(Succession Plan) ในระดับบริหารและ

ตําแหน�งในสายงานหลัก

 7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด

ให�ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิารรายงานเพ่ือทราบ

เป�นประจาํถงึแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 

เพ่ือเตรียมความพร�อมที่ต�อเนื่องถึงผู�สืบทอด

งานในกรณีที่ตนไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได�

 7 .3  คณะกรรมการบริษั ทฯ  จะ

ดําเนินการเพ่ือให�มั่นใจว�ามีระบบการคัดสรร

บุคลากรที่จะเข�ามารับผิดชอบตามความ

เหมาะสม

8. การพัฒนากรรมการและผู�บริหาร

 8.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ จะส�งเสรมิ

และอํานวยความสะดวกให�มีการฝ�กอบรม

ให�ความรู�เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 8.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะได�รับ

การพัฒนาความรู�จากหน�วยงานกํากับดูแล

อย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่อง โดยมอบหมาย

ให�เลขานกุารบริษัทฯ ประสานงานกบักรรมการ

เพื่อแจ�งหลักสูตรการฝ�กอบรมต�างๆ

9.  หน�าที่และความรับผิดชอบของ

เลขานุการบริษัทฯ

 9.1 ปฏิบติัหน�าทีด่�วยความรบัผดิชอบ 

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย�สุจริต 

เพ่ือประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ เป�นสําคัญ 

รวมทั้งต�องปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค� ข�อบังคับของบริษัทฯ มติคณะ

กรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

 9.2 จัดการเรื่องการประชุมคณะ

กรรมการและการประชุมผู�ถือหุ�นให�เป�นไป

ตามกฎหมาย ข�อบังคับ ของบริษัทฯ และ

ข�อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

 9.3 บันทึกรายงานการประชุมคณะ

กรรมการและการประชมุผู�ถอืหุ�น รวมท้ังแจ�ง

148

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

�  2
55

7 
 l 

 บ
ริษ

ัท 
เอ

็มเ
ค 

เร
สโ

ตร
อง

ต์ 
กร

ุป 
จำ�

กัด
 (ม

ห�
ชน

)

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

และการได�รับเอกสารข�อมูลต�างๆ 

 4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�จดัให�มี

การกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ล�วงหน�าเป�นรายป� และให�เลขานุการ

บริษัทฯ แจ�งให�กรรมการแต�ละคนรับทราบ

กําหนดการดังกล�าว 

 4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะได�รับ

ข�อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข�องกับการประชุม

เป�นการล�วงหน�า โดยเลขานุการบริษัทฯ 

มีหน �าที่จัดทําหนังสือเชิญประชุมพร �อม

ระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบ

การประชมุก�อนการประชมุล�วงหน�าอย�างน�อย 

5 วัน เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีเวลา

ศกึษาข�อมลูอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชมุ 

เว�นแต�เป�นการเรียกประชุมเร�งด�วน

 4.3 ประธานกรรมการเป�นผู�ให�ความ

เห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการ

ปรึกษาหารือกับประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 

และกรรมการแต�ละท�านมคีวามเป�นอสิระทีจ่ะ

เสนอเรื่องเข�าสู�วาระการประชุม โดยกําหนด

ให�เลขานุการบริษัทฯ มีหน�าที่รวบรวมการ

นาํเสนอเร่ืองเข�าสู�วาระการประชมุจากกรรมการ

แต�ละท�าน

 4.4 กรรมการทีม่สี�วนได�เสยีในแต�ละ

วาระการประชุมจะต�องงดออกเสียง หรืองด

ให�ความเห็นในวาระนั้นๆ สําหรับการประชุม

คณะกรรมการบรษิัทฯ ในวาระใดทีก่รรมการ

มีส�วนได�เสีย ประธานกรรมการจะขอความ

ร�วมมือให�กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดย

ขอให�กรรมการแจ�งต�อที่ประชุมเพ่ือรับทราบ

และเชิญกรรมการที่มีส�วนได�เสียออกนอก

ห�องประชุมในวาระนั้นๆ 

 4.5 คณะกรรมการบรษิัทฯ มอบหมาย

ให�เลขานกุารบรษิัทฯ ทาํหน�าทีบ่นัทกึการประชมุ

ให�ครบถ�วน ถกูต�อง ทนัเวลา และต�องมคีวาม

ชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของ

คณะกรรมการ เพื่อใช�ในการอ�างอิง

5. ค�าตอบแทนของคณะกรรมการ และ

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ และประธาน

เจ�าหน�าที่บริหารไม�อาจกําหนดค�าตอบแทน

ให�ตนเองได� เนื่องจากเป�นการขัดกันของ

ผลประโยชน� การกําหนดค�าตอบแทนจึง

ต�องดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนด

ค�าตอบแทนเป�นผู�พิจารณากําหนดและเสนอ

ให�กรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให�ผู�ถือหุ�น

เห็นชอบตามผลงานที่คณะกรรมการได�ทําไว�

ต�อไป

 5.1 คณะกรรมการกาํหนดค�าตอบแทน

มหีน�าที่ให�คําแนะนาํแก�คณะกรรมการบรษิัทฯ 

เกี่ยวกับค�าตอบแทนของกรรมการฯ และ

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร ในด�านการกําหนด

โครงสร�าง/องค�ประกอบของค�าตอบแทน

อย�างเป�นธรรม เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

และสอดคล�องกับผลการดําเนินงาน อยู�ใน

ระดบัที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มี

คณุภาพไว�ได�หรอืเทยีบเคยีงได�ในอตุสาหกรรม

เดยีวกัน มโีครงสร�าง/องค�ประกอบค�าตอบแทน

ที่มีความชัดเจน โปร�งใส ง�ายต�อการเข�าใจ

 5.2 ผู�ถอืหุ�นมสีทิธิพิจารณาหลักเกณฑ�

และนโยบายการกาํหนดค�าตอบแทนกรรมการ

ในแต�ละตําแหน�งทุกป� โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ ต�องนําเสนอค�าตอบแทนกรรมการ

ให�ผู�ถือหุ�นเป�นผู�พิจารณา โดยกําหนดเป�น
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สารบัญ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ

โครงสร้�งของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

เหตุก�รณ์สำ�คัญในปี 2557

ปัจจัยคว�มเสี่ยง

งบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2557

ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงิน
และผลก�รดำ�เนินง�น

ร�ยก�รระหว่�งกัน

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร

หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

ก�รควบคุมภ�ยใน
และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร 
ผู้บริห�ร และผู้มีอำ�น�จควบคุม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ  
และบุคคลอ้�งอิง

ความรับผิดชอบต�อสังคม
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มติของที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม

ผู�ถือหุ �นให�ผู �บริหารที่เกี่ยวข�องทราบ และ

ติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติดังกล�าวผ�าน

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

 9.4 จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร

ดงัต�อไปนี้ 

 (ก) ทะเบียนกรรมการ 

 (ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ

รายงานประจําป�ของบริษัทฯ 

 (ค) หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�นและ

รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น 

 9.5 เก็บรักษารายงานการมีส�วน

ได�เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู�บริหาร

 9.6 ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูล

และรายงานสารสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบ

ต�อหน�วยงานกํากับดูแลตามระเบียบและ

ข�อกําหนดของหน�วยงานทางการ

 9.7 ติดต�อและส่ือสารกับผู �ถือหุ �น

ทั่วไปให�ได�รับทราบสิทธิต�างๆ ของผู�ถือหุ�น

และข�าวสารของบริษัทฯ

 9.8 ให�คําแนะนําและข�อมูลต�างๆ ที่

เก่ียวกับข�อกฎหมาย ระเบียบและข�อบังคับ

ต�างๆ ที่คณะกรรมการต�องทราบและปฏิบัติ 

รวมทัง้ตดิตามให�มกีารปฏิบตัติามอย�างถกูต�อง

และสมํ่าเสมอ

 9.9 ดูแลกิจกรรมต�างๆ ของคณะ

กรรมการ เพ่ือให�กรรมการปฏิบัติหน�าที่

ได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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