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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

สํานักบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

แผนกตรวจสอบภายใน
(นางสาวสมร ขอดคํา)

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(นายอดิศักดิ์ สุขมุ วิทยา)

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(นางสาวยุวดี พงษอัชฌา)

สายงานการตลาดและการขาย
(นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน)

สายงานบัญชีและการเงิน
(นายสุธี ตันติวณิชชานนท)
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สายงานปฏิบัติการ
(นางนงลักษณ ลักษณะโภคิน)

สายงานระบบสารสนเทศ
(นางมณี สุนทรวาทิน)
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9.1.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 23 มีนาคม 2552 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิศณุ
นายอดิศักดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นายสุธี
นายพิศิษฐ
นายสุวิทย
นายเดช
นายพิชิต
นายสุธี

พงษอัชฌา
สุขุมวิทยา
พงษอัชฌา
สุนทรวาทิน
ตันติวณิชชานนท1
ดัชณาภิรมย
กิ่งแกว
บุลสุข
นิ่มกุล
ตันติวณิชชานนท2

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหคุ:
1 นายสุธี ตันติวณิชชานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 แทนนายประชา ตันเสนีย ซึ่งลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
2 นายสุธี ตันติวณิชชานนท ไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 แทน นาย สุพจน
โรจนนันทกิจ ซึ่งไดลาออกตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2552

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั ตามหนังสือรับรองของบริษทั
ในการลงลายมือชื่อที่ผูกพันกับบริษัท กําหนดให นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หรือ นางสาวยุวดี พงษอัชฌา หรือ นาย
พิศณุ พงษอัชฌา ลงรายมือชื่อรวมกับ นางมณี สุนทรวาทิน หรือ นายสุธี ตันติวณิชชานนท รวมเปนสองคนและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทไวดังตอไปนี้
1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. มีอํานาจแตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัทจํานวนหนึ่งใหเปนฝายบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยางไดเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมีอํานาจแตงตั้ง
ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามความ
เหมาะสม รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งและมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร
3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแล
การบริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาวให
เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใหไว
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญของบริษัทที่เสนอโดยฝายบริหาร
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5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนในบริษัท
หรือกิจการตางๆ
7. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ควบคุม ดูแล บริหารงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือ
8. กําหนดระเบียบตางๆ ของบริษัท
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกบริษัท
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ ในกรณีที่
การดํ า เนิ น การเรื่ อ งใดที่ ก รรมการท า นใด หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการ หรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
(ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดเสีย หรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวของ กรรมการทานนั้นหรือผูรับมอบอํานาจ
จากกรรมการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการดังกลาว
(ก)
(ข)

เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน อาทิเชน การดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยง
กัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่เขา
รวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถอื หุนดวย
คะแนนเสียงดังกลาวขางตน

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวน
ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเปนองคประกอบหรือกลไกที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกกันวา
“ธรรมภิบาล” ขององคกร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทยอย
บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท
บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ และรวมถึงไมมผี ลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียใน
ลักษณะดังกลาวในเวลา 2 ปกอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
4. ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
5. ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
7. หากดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุมดวย จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและผลตอบแทนที่
ไดรับจากบริษัทนั้นดวย
8. ไมเปนกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุมที่เปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระตองเปนผูที่ผาน
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอดิศักดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นายกิตติพงศ
นายสุธี
นางนงลักษณ
นายสุพจน

สุขุมวิทยา
พงษอัชฌา
สุนทรวาทิน
กนกวิไลรัตน
ตันติวณิชชานนท 1
ลักษณะโภคิน
วรรณา2

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหคุ:
1 นายสุธี ตันติวณิชชานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 แทนนายประชา ตันเสนีย ซึ่งลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552
2 นายสุพจน วรรณา รักษาการตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการแทนนาย สุพจน โรจนนันทกิจ ซึ่งไดลาออกตั้งแต 15 มีนาคม 2552

ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไว และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ไดมีการ
ประชุมบริษัทครั้งที่ 4/2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย บริษัทไดแกไขเพิ่มเติมขอบเขต
อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท และไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไวดังตอไปนี้
1. จัดทํ าและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิ จ เปาหมาย แผนการดํ าเนิ นงาน กลยุท ธท างธุ รกิจ และงบประมาณ
ประจําปของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการของบริษัท
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2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับ ขอกําหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ
กลยุทธทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติ
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินบริการ และการทํา
รายการอื่น เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทาง
การคา โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 100 ลานบาท หรือเทียบเทา
4. มีอํานาจในการอนุมัติการกูยืม การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชยรับรองหรือค้ํา
ประกัน หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมถึงเปนผูค้ําประกัน หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 250 ลานบาทหรือเทียบเทา
5. รับเอานโยบายของกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับฝาย
บริหาร และฝายจัดการ
6. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
7. กําหนดแผนหลักและเปาหมายทางธุรกิจ เพื่อใหฝายบริหาร และฝายจัดการนําไปดําเนินการ
8. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการ และเสนอแนะ แนวทางการแกไข
ปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแผนหลักที่วางไว และ
ใหเปนไปตามนโยบายของกรรมการบริษัท
9. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
10. กลั่นกรองและเสนองบประมาณประจําป งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติและนําเสนอผูถือหุนอนุมัติตอไป
11. ใหขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจ ดานธุรกิจของบริษัท
12. จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปญหาสําคัญ หรือ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ
13. เปนผูกระทําการแทนกรรมการบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําผังกําหนดอํานาจใน
การบริหาร และการจัดการ (Authorization Chart) ของผูบริหาร และฝายจัดการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอยางเปนระบบ และมีระบบตรวจสอบควบคุมที่ไดผล
14. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (ตามประกาศคณะกรรมการ
กลต. และ/หรื อตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ห ารจะต อ งนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วต อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับหรือ
ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่ง
เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายพิศิษฐ
2. นายเดช
3. นายพิชติ

ดัชณาภิรมย1
บุลสุข
นิ่มกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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4. นายสุวิทย
นางสาวสมร

กิ่งแกว2
ขอดคํา3

กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
1 นาย พิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณทางดาบัญชีและการเงิน
2 นายสุวิทย กิ่งแกว ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2550
3 นางสาวสมร ขอดคํา ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2551 วันที่ 7 สิงหาคม 2551

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2550 และครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ไดกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
อํานาจทัว่ ไปของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะพิจารณาแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้ง รายไตรมาสและประจําป โดย
พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี การดํ า รงอยู ข องกิ จ การ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ รวมถึ ง เหตุ ผ ลของ
ฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผู
ลงทุนทั่วไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปน
และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบ
ภายใน (ถามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัทฯ
และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน ถึงปญหาหรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบงบการเงิ น วางแผนการควบคุ ม การประมวลข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ค โทรนิ ก ส และการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของขอมูลเพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯ หรือ
บุคคลภายนอก
3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีหนาที่และความรับผิดชอบตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชี
นั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่
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6.

7.

8.
9.

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริหารทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวจะตองมีขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามหรือที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ/หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมทั้งกฎขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของ
อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่องตางๆ ได
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การประชุม
ใหคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง ในกรณีจําเปนเรงดวน กรรมการตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได
2. การลงคะแนนเสียง
1) กรรมการตรวจสอบผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใด
เรื่องนั้นๆ
2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานการประชุม
ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจดและจัดทํา
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจะตองนําสงตอคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเพื่อการรับรองและนําสงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนาที่
อื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการทันทีในกรณีดังตอไปนี้
1. รายการที่มีหรืออาจกอใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2. ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
3. ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใด ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉย ตอการดําเนินการ
แกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯและ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) ได
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้นหรือผูร บั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของได
เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาใหค วามเห็ น ในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และ/หรื อ การได ม าจํ าหน า ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวใหนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
9.1.4 คณะผูบ ริหาร
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2552 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้
1. นายอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสาวยุวดี
พงษอัชฌา
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นางมณี
สุนทรวาทิน
ผูอํานวยการบริหารสายงานระบบสารสนเทศ
4. นายกิตติพงศ
กนกวิไลรัตน
ผูอํานวยการบริหารสายงานการตลาดและการขาย
5. นางนงลักษณ
ลักษณะโภคิน
ผูอํานวยการบริหารสายงานปฏิบัติการ
1
ผูอํานวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน
6. นายสุธี
ตันติวณิชชานนท
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังตอไปนี้
1. ดู แ ล บริ ห าร ดํ า เนิ น งาน และปฏิ บั ติ ง านประจํ า ตามปกติ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน ข องบริ ษั ท ให เ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝกอบรม
การว า จา ง และ เลิ ก จ างพนั ก งานของบริ ษั ท และกํ าหนดอั ต ราค าจ า ง เงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน โบนั ส และ
สวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
3. มีอํานาจในการแตงตั้ง และถอดถอน เจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
4. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ และ
งบประมาณรายจายประจําป
5. มีอํานาจในการเสนอแนะ และกําหนดนโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
6. ดําเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่ไดเสนอตอคณะกรรมการ
7. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาภายนอกสําหรับการดําเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการ
อื่น เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา โดยมี
วงเงินในแตละรายการดังนี้
- ซื้อรถยนต
วงเงินไมเกิน
5 ลานบาท
- ซื้อทรัพยสินถาวร การจัดซื้อ จัดจาง
วงเงินไมเกิน
10 ลานบาท
- ซื้อสินคา
วงเงินไมเกิน
60 ลานบาท
- การเสนอราคางาน เขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ
วงเงินไมเกิน
20 ลานบาท
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนได
สวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ประธาน
เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารไม มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล า วโดยเรื่ อ งดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายสุวิทย
กิ่งแกว
ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา
กรรมการ
3. นายพิศิษฐ
ดัชณาภิรมย
กรรมการ
4. นายพิชิต
นิ่มกุล
กรรมการ
นายสุพจน
วรรณา
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ดังตอไปนี้
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอยตางๆ ตาม
ความเหมาะสม
2. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินสําหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. พิจารณาสรรหาและกําหนดคาตอบแทนผูบริหารบริษัท ตั้งแตระดับผูอํานวยการบริหาร (CEO, CIO, CFO,
CMO และ COO) ขึ้นไป รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารของบริษัท
ดังกลาว
4. พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ประจําป เงินโบนัสเงินรางวัล
ตางๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
6. นําเสนอเรื่องดังกลาวขางตนในขอ 1-4 ตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
อยางไรก็ตามบุคคลที่จ ะไดรับแต งตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ตองมีคุณ สมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แห ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอบังคับของบริษัท และไมมีลักษณะ
ตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงขอบังคับของบริษัท เพื่อประโยชน
ตอการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน สามารถอนุมัติ
รายการที่ ก รรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนท า นใดท า นหนึ่ ง หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการพิ จ ารณา
คาตอบแทน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 เพื่อทําหนาที่สรรหาผูดํารงตําแหนงผูบริหาร
ระดั บสู งของบริ ษัท ให เปน ไปอย างรอบคอบและเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะเป นผู กําหนดหลั กเกณฑ และ
นโยบายพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอย ตามความเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 7 คนเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน และกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
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2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองลาออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนง และกรรมการที่จะตองออกในวาระนี้อาจเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
9.3

คาตอบแทนผูบ ริหาร

9.3.1 กรรมการบริษทั
กรรมการบริษัทรวม 9 คน ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550
และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป
2550 ในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัทดวย
ในป 2551 บริษทั มีการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของคาตอบแทนคงที่
(หนวย : ลานบาท)
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายพิศณุ พงษอัชฌา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นายประชา ตันเสนีย1
นางมณี สุนทรวาทิน

นายสุธี ตันติวณิชชานนท1
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

8. นายเดช บุลสุข
9. นายพิชิต นิ่มกุล
10. นายสุวิทย กิง่ แกว

ตําแหนง

ป 2551

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

0.540
0.300
0.300
0.300
0.300
0.540

ไตรมาส 1
2552
0.140
0.080
0.080
0.030
0.080
0.140

0.480
0.300
0.300
3.360

0.120
0.080
0.080
0.790

รวม

หมายเหคุ:
1 นายสุธี ตันติวณิชชานนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 แทนนายประชา ตันเสนีย ซึ่งลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2552

9.3.2 ผูบริหาร
กรรมการและผูบริหาร 6 คน ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ (ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ) สําหรับป 2551 เปนจํานวนเงิน 26.0 ลานบาท และ ไตรมาส 1 ป 2552 เปนจํานวนเงิน 5.3 ลานบาท
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การใหโบนัสแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะพิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และผลงานของผูบริหาร
แตละคน และสําหรับกรรมการใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
9.3.3 คาตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติใหออกและจัดสรรหุนที่จะออก IPO
ของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย เพื่อเปนการตอบแทนการทํางานและเปนการจูงใจ
ใหปฏิบัติงานดวยความตั้งใจกับบริษัทในระยะยาว โดยจัดสรรหุนสามัญ IPO ที่จะออกและเสนอขาย 7.5 ลานหุน
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญ IPO ใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จํานวนที่ไดรับ สัดสวนเทียบกับหุน
รายชื่อ
ตําแหนง
การจัดสรร
สามัญทั้งหมด
(หุน)
(รอยละ)
นายพิศณุ พงษอัชฌา
ประธานกรรมการ
375,000
0.13
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
กรรมการ
600,000
0.20
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา กรรมการ
412,500
0.14
นายสุธี ตันติวณิชชานนท กรรมการ
37,500
0.01
นางมณี สุนทรวาทิน
กรรมการ
375,000
0.13
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
375,000
0.13
นายเดช บุลสุข
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
375,000
0.13
นายพิชิต นิ่มกุล
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
375,000
0.13
นายสุวิทย กิ่งแกว
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
375,000
0.13
3,300,000
1.13
รวม

ผูบริหารที่ไมไดเปนกรรมการมีจํานวน 2 ทานไดรบั จัดสรรหุนทีอ่ อก IPO จํานวน 250,000 หุนคิดเปนรอยละ 0.08
ของหุนสามัญทั้งหมด
9.4

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) นั้น บริษัทได
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น ทั้งในสวนของ
พนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทเพื่อประโยชนในระยะยาวของบริษัทและผูถือหุน ดังนั้น บริษัทจึงได
ถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้
1. นโยบายเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี การมี ม าตรฐานที่เ ป น สากล และความ
สอดคลองกับนโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยกํากับ
ดู แ ลกิ จ การในด า นต า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น วั ฒ นธรรมองค ก ร และจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่ม
มูลคาสูงสุดแกผูถือหุน คุณคาที่บริษัทมุงหวัง และคาดหวังใหกรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจ
ไดแก
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•
•
•
•

การปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถอยางมืออาชีพดวยความซื่อสัตย และมีคุณธรรม
การสรางความสามัคคีในการทํางานรวมกัน
การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อชวยพัฒนาบริษัท ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม
การมีปฏิสัมพันธรวมกัน และมีความพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ

2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
ตั้งแตมีนาคม ป 2545 ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทไดกําหนดใหจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหเปนตามระยะเวลาขั้นต่ําที่กฎหมาย
กําหนด นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนไดอยางเปนอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัท การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้ง
คํ า ถามใดๆ ต อ ที่ ป ระชุ ม ตามระเบี ย บวาระการประชุ ม และเรื่ อ งที่ เ สนอผู ถื อ หุ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ แ ละ
ความเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูกตองและครบถวน ทันตอเหตุการณ และสามารถตรวจสอบขอมูล
ตางๆ ได ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะ
เพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมได
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี ตลอดการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทไดมีการปฏิบัติตอ
พนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมโดยใหผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตาม
เงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา มีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รักษาความลับของลูกคา
อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทไดมีการระบุถึงการประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหา
ขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตไมเหมาะสม และบริษัทมีนโยบายที่จะประกอบ
ธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคูไปกับชุมชน
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการพิจารณาตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนาอยางนอย
7 วันกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม
และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
สํ า หรั บ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบ ตามแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการควรเขารวมการประชุมทุกครั้ง
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต
กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคง
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สูงสุดใหแก ผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอ
บริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร ไดพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทาง
ผลประโยชน อ ย า งรอบคอบด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี เ หตุ ผ ลและเป น อิ ส ระภายใต ก รอบจริ ย ธรรมที่ ดี
เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชน
สวนตน บริษัทมีคําสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใชขอมูลภายใน
ของบริษัท และบริษัทในเครือที่มีสาระสําคัญ และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
นอกจากนี้ หากมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารตามที่ ป ระกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยไดกําหนดไว
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษั ทยึด มั่นในการกระทํ าในสิ่งที่ ถูก ตอง เป นแนวทางการดํ าเนิ นธุร กิจ ของบริษั ท กรรมการ ผู บริหาร และ
พนักงานทุกคน และบริษัทมีภาระหนาที่รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของ
กฎหมาย และภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจทํา
การคา และปฏิบัติตนตอผูอื่น ละเวนการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายแกบริษัท และ
สวนรวม แมวาการกระทําดังกลาวดูเสมือนวาจะชวยเกื้อกูลธุรกิจแกบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมี จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน (Code of Conduct) และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Business Ethics)
เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติ ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแลว ณวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
8. การถวงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
•
กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน
•
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน
•
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท เพื่อใหเกิดการถวงดุล และการ
สอบทานการบริหารงาน และโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และ
กรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อเปนการแบงอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
การบริ ห ารงานประจํ า ให ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได มี ก ารกํ า หนดขอบเขต อํ า นาจ หน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน โดยไมใหมีอํานาจโดยไมจํากัด
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาเรื่องผลประโยชนและคาตอบแทนของผูบริหารตั้งแตระดับประธาน
เจาหนาที่บริหารขึ้นไป โดยมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
บริษัทมีนโยบาย จายคาตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกิน
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ควร นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการจายในระดับที่เปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม และ เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน
บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
11.การประชุมคณะกรรมการ
ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบ ใหแกกรรมการเพื่อพิจารณา
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน และเพื่อใหเปนไปตามระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ในป 2551
คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บ
รายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ พรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายพิศณุ พงษอัชฌา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นายประชา ตันเสนีย1
นายสุธี ตันติวณิชชานนท1
นางมณี สุนทรวาทิน
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
นายเดช บุลสุข
นายพิชิต นิ่มกุล
นายสุวิทย กิ่งแกว

ตําแหนง

ป 2551

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6/6
6/6
4/6
6/6
0/6
6/6
6/6
5/6
4/6
6/6

ไตรมาส 1
2552
4/4
4/4
4/4
1/4
0/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4

หมายเหคุ:
1 นายประชา ตันเสนีย ไดลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 และในเดือนมีนาคม บริษัทไดแตงตั้ง นาย สุธี
ตันติวณิชชานนท เปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่ลาออก

12. คณะอนุกรรมการ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 4 ทาน โดย 1 ทาน เปนผูที่มีความรูดานบัญชี หรือการเงิน
มีขอบเขตและอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวในรายละเอียดขอบเขต และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้บริษทั ไดจัดใหมีคณะอนุกรรมการตางๆ ที่จะเขามากํากับดูแลกิจการในแตละดานประกอบดวย
1. คณะอนุกรรมการการดําเนินงาน (Management Subcommittee) มีหนาที่กํากับกิจการในการ
ดําเนินงานเปนหลัก เสนองบประมาณประจําป เสนอแตงตั้งและโยกยายพนักงานใหกับคณะกรรมการ
บริหาร
2. คณะอนุกรรมการกํากับคาใชจาย(Cost Control Subcommittee) มีหนาที่กํากับดูแลการใชจายองคกรให
เปนไปตามงบประมาณที่วางไวและเสนองบประมาณใหกับคณะกรรมการบริหาร
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3. คณะอนุกรรมการวินัยและรองทุกข (Disciplinary & Grievance Subcommittee) มีหนาที่รับและ
พิจารณาขอรองทุกขของพนักงานและคูคา รวมถึงพิจารณาตัดสินกรณีพนักงานทําผิดวินัยรายแรงหรือ
ทุจริต
4. คณะอนุกรรมการสินคาคงคลัง (Inventory Subcommittee) มีหนาที่ควบคุมสินคาคงคลังใหเปนไปตาม
แผนงานและเสนอแนะแนวทางในการจัดการสินคาคงคลังใหกับฝายการตลาดและฝายขาย
5. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลความปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย (Information& Networking
Security Steering Subcommittee) มีหนาที่วางนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายเรื่องความปลอดภัย
ขอมูล
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงาน
ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริ ษั ท มี แ ผนกตรวจสอบภายใน ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบ วางแผน ติ ด ตาม และประสานงานเพื่ อ ให มั่ น ใจว า
การปฏิบัติงานหลักที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ แผนกตรวจสอบ
ภายในมีค วามเปนอิ สระ สามารถทําหนา ที่ต รวจสอบและถวงดุ ลไดอ ยางเต็ มที่ โดยแผนกตรวจสอบภายใน
สามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง การว า จ า งผู ต รวจสอบภายใน (Outsource) ภายใต ก ารกํ า กั บ และกํ า หนดแผนงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุ ม ภายในด า นต า งๆ ผู ต รวจสอบต อ งรายงานผลการ
ตรวจสอบและขอเสนอแนะโดยตรง เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่งปจจุบันบริษัทไดดําเนินการวาจาง
ที่ปรึกษาเขามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในทุกไตรมาสนับตั้งแตป 2550
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออนและสามารถปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2545 ในวันที่
29 มีนาคม 2545 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
15.ความสัมพันธกับผูลงทุน
ภายหลังบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อ
ดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูล
ทั่วไปตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท
ตอนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางตางๆ อยางทั่วถึง อนึ่ง ในชวงที่ยังไมมีการแตงตั้งนักลงทุนสัมพันธ ผู
ลงทุนสามารถติดตอ นายสุธี ตันติวณิชชานนท ผูอํานวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงินโดยตรง
อยางไรก็ตาม บริษัทอยูระหวางการจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการสําหรับขอพึงปฏิบัติดังกลาวขางตน โดยจะ
นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการของบริษัทใหพิจารณาอนุมัติ และ
ใชปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทยอยตอไป
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9.5

นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช
บริษัทมีนโยบายปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
บริษัทกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูลในวงจํากัด และจัดใหมีการให
ความรูแกผูบริหารเพื่อรับทราบภาระหนาที่ ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย”) และบริษัทไดกําหนดใหผูบริหารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหง
พรบ. หลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดหามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน กระทําการใดๆ ซึ่งเปนการ
ขัดตอมาตรา 241 แหง พรบ. หลักทรัพย
นอกจากนี้ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทไดกําหนดหามผูบริหารและพนักงานบริษัทเปดเผยความลับของ
บริษัทแกบุคคลภายนอก นําขอมูลภายในไปใชหรือใชตําแหนงหนาที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือ
แกบุคคลอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะผูบริหารหามซื้อ/ขายหลักทรัพยภายในชวงระยะเวลา 2 เดือนกอนเปดเผยงบ
การเงิน ทั้งนี้ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

9.6

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั และบริษัทยอย ณ 31 มีนาคม 2552 มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน
บริษทั /ฝาย

จํานวนพนักงาน (คน)
833
654
52
63
36
13
3
12
366

บริษทั
ฝายการตลาดและการขาย
ฝายบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบัติการ
สายงานระบบสารสนเทศ
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายธุรการทั่วไป
สํานักบริหาร
บริษทั ยอย
รวมพนักงานบริษัทและบริษัทยอย

1,199

ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน
ประเภท
ผลตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

2549
140,904,980
5,271,574
146,176,554

2550

2551

156,279,907 160,022,701
6,400,922 12,340,827
162,680,829 172,363,528

(หนวย:บาท)
ไตรมาส 1
2552
39,914,705
230,000
40,144,705

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลื้ยงชีพนับตั้งแตป 2545 ในป 2551 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ จํานวน 0.6 ลานบาท
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บริษัทมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุน IPO พนักงานบริษัทและบริษัทยอยจํานวน 4,200,000 หุนเพื่อเปนการตอบแทน
การทํางานและเปนการจูงใจใหปฏิบัติงานดวยความตั้งใจกับบริษัทในระยะยาว
9.7

ขอพิพาทดานแรงงาน
ปจจุบัน บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน

9.8

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัทเปนประจํา เพื่อใหพนักงานมีทักษะความรู
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น สิดคลองกับสภาวะการแขงขันในปจจุบัน โดยจัดใหมีการสัมมนาทั้งในรูปแบบ Orientation
สําหรับพนักงานใหม การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงใหมีการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงและจากคําแนะนําของผูบังคับบัญชาที่มีประสบการณ นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดสงพนักงาน
ไปอบรมภายนอกในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ต า งๆ ที่ สํ า คั ญ เช น การปรั บ เปลี่ ย น มาตรฐานบั ญ ชี และ
การบัญชีภาษีอากร เปนตน
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