บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญและจัดการให้มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯ ได้ปลูกฝัง
จิตสานึกเรื่ อง จริ ยธรรมธุรกิจในการปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน สังคม และพนักงานอย่างมีคุณธรรม บริ ษทั ฯมีความ
เชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ระบบการบริ หารจัดการที่ดี

การมีคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มี

ที่กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอานาจเพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่าง

โปร่ งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิ ทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือ หุน้ และมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย จะเป็ น
ปัจจัยสาคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯในระยะยาว

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกาหนดนโยบายกลไกการ
บริ หารและระบบกากับดูแลเพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดาเนินธุรกิจที่ยดึ มัน่ ในความโปร่ งใส รับผิดชอบ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย โดย
แบ่งเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้

หมวดที่ 2

การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3

บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
หมวดที่ 1

สิ ทธิของผู้ถือหุ้น

1. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตนและมี
สิ ทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงควรส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ
ของตน
2. สิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่
2.1 การซื้ อขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิในการได้รับใบหุน้ โอนหุน้ และสิ ทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน
นโยบายการบริ หารงาน อย่างสม่าเสมอและทันเวลา
2.2 การมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ
2.3 การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและ
หนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิม่ ทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
2.4 ผูถ้ ือหุน้ ควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุมและข้อมูล ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่
ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่ งคาถามล่วงหน้า มี
โอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริ ษทั ต้องตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทาการใดๆอันเป็ นการ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
3. ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับหนังสื อเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับสถานที่ วัน เวลา วาระ และเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาโดย
บริ ษทั ฯจะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมากที่สุด โดยบริ ษทั ฯมีการจัดส่ งหนังสื อนัด
ประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อม
ทั้งมีการเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้แล้วผูถ้ ือหุน้ ทุกรายยังได้รับสิ ทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ประธานกรรมการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถาม หรื อให้ฝ่ายจัดการหรื อกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นผูต้ อบ
5. หลังการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ได้รับและเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนน
เสี ยง
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หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน

1. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนตามจานวนหุน้ ที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในสารสนเทศเกี่ ยวกับบริ ษทั ฯ
2. ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับสารสนเทศทีจ่ าเป็ นอย่างเพียงพอและยุติธรรม ทันเวลา จากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯไม่แสดงความ
เอนเอียงกับผูถ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการให้สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผย
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับการปฏิบตั ิโดยยุติธรรม
4. บริ ษทั ฯกาหนดให้ผถู ้ ือหุน้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
และเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้
5. บริ ษทั ฯมีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในวาระที่สาคัญเพื่อความโปร่ งใสและเก็บไว้เป็ นหลักฐานเพื่อจะได้
ตรวจสอบในกรณี มีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง
6. บริ ษทั ฯมีมาตรการในการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในในการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่ องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่ งครัด โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯให้
ความสาคัญในการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็ นธรรมและโปร่ งใส และมี
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจนและทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯเป็ นสาคัญ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯยังมีนโยบายกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพร้อมทัง่ บทลงโทษในการ
ที่ผบู ้ ริ หารหรื อพนักงานนาข้อมูลภายในบริ ษทั ไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งยัง
มีการเปิ ดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ไว้ในรายงานประจาปี และเปิ ดเผยการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯของ
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งอย่างครบถ้วนอีกด้วย

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย

1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

รับรู ้ถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามที่กฎหมายกาหนดและสนับสนุนให้มีการร่ วมมือกัน

ระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัน่ คง สร้างงานและสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มนั่ คง
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั ฯมัน่ ใจว่าสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับการคุม้ ครองและปฏิบตั ิดว้ ยดี
2. คณะกรรมการบริ ษทั คานึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทาประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน และการทากาไรให้กบั บริ ษทั ฯ

ในการสร้างความ
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3. บริ ษทั ฯตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ

และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมัน่ ใจแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทั้ง

ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มี
การร่ วมมือกันระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกลุ่มต่างๆ

ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริ ษทั ฯดาเนินไป

ด้วยดี มีความมัน่ คงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
3.1 ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯมุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผู ้
ถือหุน้ โดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตของมูลค่าบริ ษทั ฯในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสและเชื่อถือได้ต่อผูถ้ ือหุน้
3.2 พนักงาน พนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคุณค่าสู งสุ ดและเป็ นปัจจัยสาคัญสู่ ความสาเร็ จของบริ ษ ัทฯ บริ ษทั ฯจึง
ได้มุ่งพัฒนาเสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปฏิบตั ิต่อ
พนักงานด้วยความสุ ภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน
จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมี
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอและยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
3.3 ลูกค้า บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี
จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
3.3.1

สิ นค้าและบริ การ
ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ
จริ งจัง

โดยมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้อง

และไม่บิดเบื อน

ข้อเท็จจริ ง
3.3.2

การรักษาข้อมูลของลูกค้า
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจาก
ลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

3.4 คู่คา้ และเจ้าหนี้ การดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ใดๆ ต้องไม่นามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯหรื อขัดต่อ
กฎหมายใดๆ มีการคานึงถึงความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่คา้ การคัดเลือก
คู่คา้ ต้องทาอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯถือว่าคู่คา้ เป็ นปัจจัยสาคัญในการร่ วมสร้าง Value Chain ให้กบั ลูกค้า

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
3.5 คู่แข่ง บริ ษทั ฯ สนับสนุนและส่ งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ไม่ผูกขาดหรื อ
กาหนดให้คู่คา้ ต้องขายสิ นค้าของบริ ษทั ฯเท่านั้นและไม่มีนโยบายการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆให้
ได้มาซึ่ งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริ ยธรรม
3.6 สาธารณชนและสังคมโดยรวม บริ ษทั ฯในฐานะเป็ นบริ ษทั ฯของคนไทย ตระหนักและมีจิตสานึกในบุญคุณ
ของประเทศและเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม

ซึ่ งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯมีการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

1. บริ ษทั ฯให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่ งใสทัว่ ถึงและทันเวลาทั้งข้อมูลทาง
การเงิน ผลการดาเนินงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
ลงทุน โดยผ่านช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริ ษทั ฯ ได้รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ปและรายงานผล
การปฏิบตั ิตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่นรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
3. บริ ษทั ฯ ได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีไว้ในแบบแสดงรายงานประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
4. บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผยจานวนครั้ง
ของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในปี ที่ผ่านมา
5. มีหน่วยงานที่ให้ขอ้ มูลสารสนเทศและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนตลอดจนนักวิ เคราะห์หลักทรัพย์
6. บริ ษทั ฯกาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผย/รายงานการซื้ อ-ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ งหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
7. บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผย/รายงานสรุ ปการทาธุรกรรมใน
หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป ในการทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
8. บริ ษทั ฯ
กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผย/รายงานแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยของ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที่มีประสบการณ์ในด้านจ่ างๆของธุรกิจ มีจานวน
ทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร 6 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 หรื อมากกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ จึง
ก่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารที่ดี (โดยมีกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
33.33( 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้กาหนดให้ประธานคณะกรรมการบริ ษทั และประธานบริ หารเป็ นคนละท่านกัน ทั้งนี้
เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจกันอย่างเหมาะสม
1.2 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นไปตามวาระที่กาหนดไว้โดยเจาะจง
มีความโปร่ งใสและชัดเจนในการเสนอชื่อ
กรรมการเพื่อการเลือกตั้งและมีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการ
คัดสรร
1.3 มีการเปิ ดเผยประวัติกรรมการทุกคนโดยละเอียดต่อสาธารณชน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
2. ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยขอสรุ ปอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทางบดุลและงบกาไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้วและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่า งหนึ่ งแทนคณะกรรมการบริ ษ ัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ อาจมอบ
อ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดังกล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรและภายในระย ะเวลาที่

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขบุคคลที่
ได้รับมอบอานาจหรื ออานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท อาจมอบอ านาจให้ค ณะผู ้บ ริ ห าร มี อ านาจหน้า ที่ ใ นการปฏิ บ ัติ งานต่ า งๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่ งการมอบอานาจนั้นต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะผูบ้ ริ หารสามารถพิจารณาอนุ มตั ิรายการที่คณะผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยยกเว้น เป็ นการอนุ มตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้แล้ว
5. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแลการบริ หารและ
การจั ด การของคณะผู ้บ ริ หารให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เว้น แต่ ใ นเรื่ องดัง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่นการเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ การ
ขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื อรั บโอนกิจการ
ของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ยัง มี ข อบเขตหน้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลให้บ ริ ษ ัท ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้ อ
หรื อขายทรัพย์สินที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั
6. พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะผูบ้ ริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7. ติดตามผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่ จากัดความรั บผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บ ริ ษทั ทราบโดยไม่ ชกั ช้า หากมี ส่ว นได้เ สี ยไม่ว่ าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่
บริ ษทั ทาขึ้นหรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
3. วาระการดารงตาแหน่ ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง บริ ษทั ฯมีการเสนอชื่อกรรมการของบริ ษทั ที่ จากตาแหน่ งจามวาระ
1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ฯ หากกรรมการ
มิไ ด้ตกลงกัน เองเป็ นวิ ธอื่ น ให้ใ ช้วิ ธี จับ ฉลากกัน ว่า ผู ้ใ ดจะออก ส่ ว นปี หลังๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่งนานสุ ดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของ
บริ ษทั ฯ และมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ ง โดยกาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจาเป็ น ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการบริ ษทั
และประธานกรรมการบริ หารจะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบกาหนดวาระการประชุม เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่
จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า
ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ เป็ นประธานที่ป ระชุ ม มี หน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ล ะวาระให้อ ย่างเพีย งพอ
สาหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ในประเด็นที่สาคัญ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็ นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริ หารที่เกี่ยวข้องนาเสนอข้อมูลประกอบการ
อภิปรายปั ญหาสาคัญ เลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ในการจดบันทึก และจัดทารายงานการประชุมภายใน 14 วัน
จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับ สนุ น ติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
5. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างชัดเจนและโปร่ งใสและ
เพียงพอในการจูงใจที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็ น
กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดดังกล่าว
จะดูตามความเหมาะสมของประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถและความชานาญของกรรมการ โดยดูจากค่าเฉลี่ย
รายได้ของอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร พิจารณาเชื่อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯและผลปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
6. การจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงาน
ของคณะกรรมการบริ ษทั

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นส่ วนหนึ่งของคณะกรรมการบริ ษทั โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3
ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู ้ดา้ นบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยมี ผู ้จัด การส านัก ตรวจสอบภายในของบริ ษ ัท เป็ นเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอานาจ
หน้าดังนี้
1.

สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดย

ประสานงานกับ ผู ้ส อบ

บัญชีและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ จัดทารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู ้ อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่า จ าเป็ น และ
เป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ได้
2.

สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control ) และระบบการตรวจสอบภายใน
( Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อ หน่วยงานอืน่ ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษ ทั

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
6.1

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั

6.2

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
6.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั

6.4

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

6.5

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6

จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน

6.7

ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กฎบัตร ( charter )

6.8

รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

7.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจาอย่า งน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เป็ นกรรมการซึ่ งอาจถือหุน้ ของบริ ษทั ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 1 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจาในบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุม
ต้องไม่เป็ นญาติสนิทหรื อเป็ นบุคคลซึ่ งรับหรื อมีผลประโยชน์ร่วมกับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุม
เป็ นผูซ้ ่ ึ งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสาคัญกับบริ ษทั ซึ่ งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความเห็นที่เป็ น
อิสระ
ต้องไม่เป็ นลูกจ้างหรื อพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจาในช่วงสองปี ก่อนดารงตาแหน่ง
ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ(เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ ได้อย่างเป็ นอิสระ(เช่น การซื้ อ,
ขาย วัตถุดิบ, สิ นค้า, บริ การ การยืม, ให้กยู ้ มื เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ การลาออกของกรรมการ
ตรวจสอบให้ยนื่ ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกล่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
ในกรณี ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ บริ ษทั
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน พร้อมแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ
การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและ
เรื่ องอื่นๆตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรี ยกประชุมเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อ
พิจารณาเรื่ องจาเป็ น เร่ งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรื อเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคาสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่ น หรื อกาหนดวัน
ประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูร้ ายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในคราวถัดไป
เพื่อทราบทุกครั้ง
4. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
7.

การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั แม้ปัจจุบนั ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
แต่คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 นอกจากนี้ยงั เน้นถึงประสบการณ์ ความรู ้ และความสามารถ โดยเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณา
แต่งตั้ง

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และสิ ทธิการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ หนึ่งหุน้ เท่ากับ 1 คะแนนเสี ยง
2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูเ่ ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณี ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
8. คณะกรรมการบริหารของบริษัท
คณะผูบ้ ริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนิ นงานตามปกติธุระ
และงานบริ หารของบริ ษทั กาหนดนโยบาย แผนธุ รกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการ
บริ หารงานต่างๆ ของบริ ษทั หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี้
1.

2.
3.
4.
5.

พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบ
ในที่ประชุมคราวต่อไป
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้แล้ว
เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล และด้าน
การปฏิบตั ิการอื่นๆ
จัดสรรเงินบาเหน็จรางวัลซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้วแก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทากิจการให้บริ ษทั

ทั้งนี้ อ านาจของคณะผูบ้ ริ หารจะไม่ร วมถึ งการอนุ มัติ รายการใดที่ อาจมีค วามขัดแย้ง หรื อ รายการใดที่ ค ณะ
ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสี ย หรื อ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริ ษ ัท หรื อบริ ษทั ย่อ ย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ซึ่ งการอนุ มัติร ายการในลัก ษณะ

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหำชน)
ดังกล่ าวจะต้องเสนอต่ อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ พิจารณาอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวตามที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั ฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการบริ ษทั ฯสามารถทาหน้าที่และกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิภาพ

