บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกรบริษัท ณ ปจจุบันเปนดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
หนวยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ

ที่ปรึกษา

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส

สายงานการตลาดและสารสนเทศ

สายงานรัฐกิจสัมพันธ
และวิเคราะหเทคโนโลยี

สายงานวิศวกรรม

สายงานการเงิน บัญชี และธุรการ

ฝายทรัพยากรบุคคล
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9.2

โครงสรางการจัดการของบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ซึ่งไดผานหลักสูตรการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยแลว ประกอบดวย
- กรรมการอิสระที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน ซึ่งเทากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 2 ทาน
รายชื่อ

ตําแหนง

1.นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

3. นายจิตเกษม แสงสิงแกว

กรรมการอิสระ

4. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ

กรรมการ

5. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร

กรรมการ

6. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร

กรรมการ

7. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร

กรรมการ

8. นายนิพล สุวรรณเชษฐ

กรรมการ

9. นายวีรชัย วงศจีระศักดิ์

กรรมการ

โดยมี นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และมีนายธีรรัตน ปณฑรสูตร
ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผู มี อํ า นาจลงลายมื อ ชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ประกอบด ว ย นายกรั ณ ย พ ล อั ศ วสุ ว รรณ
นายธีรรัตน ปณฑรสูตร นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบั ติหน าที่ด ว ยความรับผิ ดชอบ ความระมั ดระวัง ความซื่ อสัต ยสุจ ริต และระมั ดระวังรั ก ษา
ผลประโยชน ข องบริ ษั ท และให เ ป น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค และข อ บั ง คั บ ของ บริ ษั ท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. มีหนาที่กําหนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direction) และกํากับ
ควบคุ ม ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบายและแผนงานที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุด
ใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) และการเติบโตอยาง
ยั่งยืน
3. รับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน (Accountability
to Shareholders) มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ ป น สาระสํ า คั ญ ต อ ผู ล งทุ น อย า งถู ก ต อ งครบถ ว น
มีมาตรฐานและโปรงใส
4. คณะกรรมการบริษัทตอ งมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเปนกรรมการอยางแทจริง รวมทั้ง
มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
6. กํากับดูแลใหมีการกําหนดนโยบายและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท ที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปได
และความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยาง
เปนประจํา
7. สงเสริมใหมีการจัดทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวอยางจริงจัง
8. พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน
โดยรวมเปนสําคัญ สําหรับผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส
9. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ใหครอบคลุมทั้งองคกร
โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา
จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ และ
ในทุกๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางที่กําหนด ตลอดจนให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติตางๆ
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10. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ
อํานาจการบริหาร การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
11. กําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติในการทําธุรกรรมและการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
ของบริษัท ใหคณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสมและใหเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยจัดทําเปนคูมืออํานาจดําเนินการ และใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
12. จัด ใหมี ร ะบบบัญ ชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบั ญ ชีที่ เ ชื่อ ถื อ ได รวมทั้ ง ดูแ ลจัด ให มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดใหมีบุคคลหรือ
หน ว ยงานที่ เ ป น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุ ม
ดังกลาว และมีการทบทวนระบบตางๆ อยางสม่ําเสมอ
13. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และพิจารณากําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําปเพื่อนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนใหเปนผูอนุมัติ
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทํารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป ซึ่งควรครอบคลุมถึงเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอพึง
ปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ
15. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยหรือบุคคลใดเพื่อทําหนาที่ชวยดูแล ติดตาม และควบคุมการ
บริหารงานของบริษัท ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท ให
เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุด
ยอยหรือบุคคลดังกลาว หรือมอบอํานาจเพื่อใหคณะกรรมการชุดยอยหรือบุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได ทั้งนี้ การมอบอํานาจแกคณะกรรมการ
ชุดยอยหรือบุคคลใดดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการชุดยอยหรือ
บุคคลดังกลาว หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการชุดยอยหรือบุคคลดังกลาวสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญ
ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แยง (ตามประกาศสํ า นัก งาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพยฯ) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการและบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย ง นั้ น ไม มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล า ว นอกจากนี้
คณะกรรมการไดพิจารณามอบอํานาจใหแกคณะกรรมการชุดยอยหรือบุคคลใดดังกลาวขางตนใน
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยไดมีการกําหนด
ขอบเขตและวงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัดวงเงิน
แตอ ยางใด ในกรณีที่คณะกรรมการมี การมอบหมายใหผู จัดการหรือ บุคคลอื่ นปฏิ บัติ การแทน
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คณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติ
คณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอยางชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
16. คณะกรรมการตองประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเอง
ทั้งนี้ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และ
กําหนดใหกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายจิตเกษม แสงสิงแกว *
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาววัลดี สีบุญเรือง ของบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายในอิสระ เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : * เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวา มีความถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอโดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปและเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท อยาง
เพียงพอกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ของบริษัท ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่อง
สําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได พรอมทั้งนําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง
แกไขระบบการควบคุมภายในที่สําคัญและจําเปนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน
รวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายในหรือบริษัทที่ปรึกษา
ตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
เปนผูอนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผูสอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการดําเนินการตรวจสอบ
ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปญหาที่พบระหวางการตรวจสอบ และประเด็นที่ผูสอบบัญชีเห็นวา
เปนสาระสําคัญ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน และใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งเปดเผยขอมูลในการเขาทํารายการดังกลาวอยางถูกตองครบถวน
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอย
ปละ 4 ครั้ง
8. ในการปฏิ บัติ ง านตามขอบเขตหนา ที่ ใหค ณะกรรมการตรวจสอบมีอํ า นาจเชิญ ใหฝ า ยจั ดการ
ผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวา
เกี่ยวของหรือจําเปน
9. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาใหความเห็นหรือให
คําปรึกษาในกรณีจําเปน
10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบ
ดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่นาเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
• รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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11. คณะกรรมการตรวจสอบตองประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมิ น พร อ มทั้ ง ป ญ หาอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเป น เหตุ ใ ห ก ารปฏิ บั ติ ง านไม บ รรลุ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกป
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาจไดรับการแตงตั้งหรือถอด
ถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
3. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให นั บ รวมหุ น ที่ ถื อ
โดยผูที่เกี่ยวของดวย
4. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง พนั ก งานหรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอย
ลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะ
ตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการ
บริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน หรือไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย
ไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรือไมเปดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ ย หรื อ ไม เ ป น หุ น สว นที่ มี นั ย ในห า งหุ น ส วน หรื อ เปน กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
เปนผูที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายไดอยางเปนอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นายจิตเกษม แสงสิงแกว
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
โดยมีนายธีรรัตน ปณฑรสูตร เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดานการสรรหา
1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะและการ
ดําเนินธุรกิจขององคกร โดยการกําหนดคุณสมบัติ และความรูความชํานาญแตละดานที่กรรมการ
แตละทานควรจะมี
2. สรรหากรรมการเมื่อถึงวาระที่จะตองเสนอชื่อกรรมการใหแกคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการ
สรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมใหดํารงตําแหนงตอ หรือเปดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุน หรือ
การใชบริษัทภายนอกใหชวยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให
กรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เปนตน
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑ
คุณสมบัติที่กําหนดไว
4. ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ดําเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไวเพื่อใหมั่นใจวา
บุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะมารับตําแหนงกรรมการของบริษัท หากไดรับการแตงตั้งจากผูถือหุน
6. เสนอชื่อใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผูบริหารระดับสูงตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดานการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อใหมี
ความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑที่ใชอยูในปจจุบัน พิจารณาขอมูลการจาย
คาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกําหนดหลักเกณฑใหเหมาะสม
เพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปนธรรม และเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของ
บริษัทประสบผลสําเร็จ
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2. ทบทวนรู ป แบบการจ า ยค า ตอบแทนทุ ก ประเภท เช น ค า ตอบแทนประจํ า (Retainer Fee)
คาตอบแทนตามผลการดําเนินงานของบริษัท (Incentive) และคาเบี้ยประชุม (Attendance Fee)
โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวนการจายเงินคาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใชอยู ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของ
บริษัท และความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของกรรมการและผูจัดการที่
บริษัทตองการ
3. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่
เกี่ยวของ
4. พิจารณาเกณฑการประเมินผลงานของกรรมการและกรรมการผูจัดการตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
5. กํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป ข องกรรมการและกรรมการผู จั ด การ ตามหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยได
พิจารณาไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ สวน
คาตอบแทนของกรรมการ ใหคณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
6. พิจ ารณาความเหมาะสมและให ค วามเห็ น ชอบในกรณี ที่ มี ก ารเสนอขายหลั ก ทรั พ ยใ หม (หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหกรรมการและพนักงาน และควรพิจารณาใหเงื่อนไข ตางๆ ชวย
สรางแรงจูงใจใหกรรมการและพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนใน
ระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ตองไมกําหนดใหสูงเกินไป
และเปนธรรมตอผูถือหุนดวย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท อาจไดรับการแตงตั้งหรือถอดถอน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
2. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร
3. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร
4. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
5. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
6. นายมาโนช อยูบรรยงค
7. นายวันชัย สมบูรณผล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ระบุและวิเคราะหปจจัยความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงดังกลาวตอบริษัท
3. กําหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการจัดการกับความเสี่ยง
อยางรัดกุมและสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทได
4. สื่อสารระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไปยังพนักงานทั้งองคกร และสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยงขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
5. ติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแผนงาน และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต อ
คณะกรรมการบริษัท
9.2.5 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
2. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร
3. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร
4. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
5. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ประกอบด วยกรรมการบริษัท ที่เป นผูบริ หารงานรวมกันไม นอยกวา 4 คน ร วมกั นเป นคณะ
กรรมการบริหาร
2. ทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษทั ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ไวและรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดําเนินการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ห ารต อ งมี ค ณะกรรมการเข า ร ว มประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน
กรรมการบริหารทั้งหมด สวนการลงมติของคณะกรรมการบริหารตองไดรับคะแนนเสียงขางมาก
จากกรรมการที่เขารวมประชุม
3. พิจ ารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ แ ละแผนการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง โครงสร า งการ
บริหารงานเพื่อ ใหสามารถดําเนินการตามนโยบายและเปาหมายของคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
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4. พิจารณาการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติของแตละบุคคลใหเปนไปอยางเหมาะสม และ
จัด ให มี ก ารแบ งแยกหน า ที่ ที่ อ าจเอื้ อ ต อ การทุจ ริ ต ในหน า ที่ อ อกจากกั น รวมถึ ง การกํ า หนด
ขั้นตอน และวิธีการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับ
บุ ค คลดั ง กล า วอย า งเหมาะสมเพื่ อ ป อ งกั น การถ า ยเทผลประโยชน และนํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตามหลักการและ
ขอกําหนดที่ไดรับอนุมัติแลว
5. พิจารณางบประมาณประจําปและขั้นตอนในการใชจายงบประมาณเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติตอไป และควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอํานาจที่กําหนดไวในคูมือ
อํานาจดําเนินการ
7. พิจารณาการทําสัญญาตางๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอํานาจที่กําหนดไวในคูมืออํานาจ
ดําเนินการ
8. พิจารณากําหนดนโยบายอัตราคาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือนของพนักงานเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตอไป
9. รับผิดชอบใหมีขอมูลที่สําคัญตางๆ ของบริษัทอยางเพียงพอเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริ ษั ท ผู ถื อ หุ น รวมถึ ง จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ที่ น า เชื่ อ ถื อ เป น ไปตาม
มาตรฐานที่ดีและโปรงใส
10. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจายปนผลประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาการดําเนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
12. กํากับดูแลใหมีขั้นตอนที่กําหนดใหผูปฏิบัติงานตองรายงานเหตุการณ หรือการกระทําที่ผิดปกติ
หรือการกระทําผิดกฎหมายตอคณะกรรมการบริหารอยางทันทวงที และในกรณีที่เหตุการณ
ดังกลาวมีผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท จะตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบเพื่อพิจารณาแกไขภายในระยะเวลาอันสมควร
13. ดํ า เนิ น การใดๆ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การดั ง กล า วข า งต น หรื อ ตามความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั
14. การดําเนินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งไดรับการลงมติ และ/หรือ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
15. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ ก ารมอบอํ า นาจให ค ณะกรรมการบริ ห ารดั ง กล า วข า งต น ต อ งอยู ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ข อง
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของบริษัท และจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
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ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงหรือการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหปฎิบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการตามที่ประกาศเรื่องดังกลาว
อย า งไรก็ ต าม ตามคู มื อ อํ า นาจดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ที่ ป ระกาศใช วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2553
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. งบประมาณของโครงการลงทุนในสินทรัพย ที่เพิ่มเติมระหวางป (โครงการที่ไมไดของบประมาณไว
ในงบประมาณการลงทุนในสินทรัพยประจําป) โดยแบงเปนสินทรัพยประเภท Company Asset
วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และสินทรัพยประเภท Network Asset วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
2. ทบทวนงบประมาณการลงทุนในสินทรั พย ตอโครงการ (โครงการที่มีการของบประมาณไวใ น
งบประมาณการลงทุนในสินทรัพยประจําป) เพิ่มไดไมเกินรอยละ 20 ของงบประมาณเดิม
3. ทบทวนงบประมาณการขาย (ทุ ก ๆ ไตรมาส) โดยวงเงิ น เปลี่ ย นแปลงไม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของ
งบประมาณประจําป โดยตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
4. การตัดหนี้สูญในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท/ครั้งการตัด โดยตองรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ
5. การจํ า หน า ยสิ นทรั พย อื่ น ๆ ที่ มิใ ช สิน ค า , ที่ ดิน และสิ่ งก อ สร าง (ราคาตลาด) ในวงเงิน ไมเ กิ น
10,000,000 บาท
6. การอนุมัติแผนอัตรากําลังพลประจําปโดยตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
7. การอนุ มั ติ ห ลั ก เกณฑ ก ารขึ้ น ค า จ า ง เงิ น รางวั ล หรื อ จ า ยผลตอบแทนอื่ น โดยต อ งรายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบ
8. การวาจาง การบรรจุในตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การโยกยายรวมทั้งการโอนและการรับ
โอนขามบริษัท และการใหพนจากการเปนพนักงาน (นอกจากการปลดออก หรือไลออก) รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานในระดับผูอํานวยการฝาย
9.2.6 คณะผูบริหาร
บริ ษั ท มี ค ณะผู บ ริ ห ารตามคํ า นิ ย ามของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย จํานวน 5 ทาน ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
รายชื่อ
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
2. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร
3. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
4. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
5. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร
6. นายสุพรชัย โชติพุทธิกุล

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
รองกรรมการผูจัดการสายงานการตลาดและสารสนเทศ
รองกรรมการผูจัดการสายงาน การเงิน บัญชี และ ธุรการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานรัฐกิจสัมพันธและวิเคราะหเทคโนโลยี
รองกรรมการผูจัดการสายงานวิศวกรรม
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมการดําเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดําเนินงาน และบริหารงานประจําวันของ
บริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง และนโยบายของ
บริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานตางๆ
3. เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา
เอกสารคําสั่ง หนังสือแจงใดๆ ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจดําเนินการ
4. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการที่เกี่ยวกับพนักงาน และ
ใหมีอํานาจปลดออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับตางๆ ตามที่กําหนดไวในคูมือ
อํานาจดําเนินการ
5. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการคาเพื่อประโยชนของบริษัท
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท การลงทุนในธุรกิจใหมๆ
หรือการเลิกธุรกิจเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
8. ดําเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
9. เปน ผูรั บ มอบอํา นาจของบริษั ท ในการบริ หารกิ จ การของบริ ษัท ใหเ ปนตามวัต ถุป ระสงค
ขอ บังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกํา หนด คําสั่ง มติที่ป ระชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทุกประการ
10. มีอํานาจแตงตั้งและบริหารงานคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพในการ
จัดการที่ดีและโปรงใส และใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคล
อื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวให
อยู ภ ายใต ข อบเขตแห ง การมอบอํ า นาจตามหนั ง สื อ มอบอํ า นาจ และ/หรื อ ให เ ป น ไปตาม
ระเบียบอํานาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัท อนุมัติแลว
11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบและ วินัยของ การทํางานภายในองคกร
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มี
สวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน
อยางไรก็ตาม ตามคูมืออํานาจดําเนินการของบริษัทที่ประกาศใชวันที่ 2 สิงหาคม 2553 กรรมการ
ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติในเรื่องตางๆ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดงั นี้
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1. งบประมาณของโครงการลงทุนในสิ นทรั พย ที่เ พิ่ม เติม ระหวา งป
(โครงการที่ไ มไ ดข อ
งบประมาณไวในงบประมาณการลงทุนในสินทรัพยประจําป) โดยแบงเปนสินทรัพยประเภท
Company Asset วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท และสินทรัพยประเภท Network Asset วงเงินไม
เกิน 10 ลานบาท
2. ทบทวนงบประมาณการลงทุนในสินทรัพย ตอโครงการ (โครงการที่มีการของบประมาณไวใน
งบประมาณการลงทุนในสินทรัพยประจําป) เพิ่มไดไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณเดิม
3. ทบทวนงบประมาณการขาย (ทุกๆ ไตรมาส) โดยวงเงินเปลี่ยนแปลงไมเกินรอยละ 10 ของ
งบประมาณประจําป โดยตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
4. การจําหนายสินทรัพยอื่น ๆ ที่มิใชสินคา , ที่ดินและสิ่งกอสราง (ราคาตลาด) ในวงเงินไมเกิน
5,000,000 บาท
5. การอนุมัติงบประมาณกําลังพลเพิ่มเติมระหวางป
6. การวาจาง การบรรจุในตําแหนง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง การโยกยายรวมทั้งการโอนและ
การรับโอนขามบริษัท และการใหพนจากการเปนพนักงาน (นอกจากการปลดออก หรือไลออก)
รวมถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานในระดับผูจัดการแผนก
9.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
ในอดีตคณะกรรมการบริหารไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหทําหนาที่ในการสรรหา
กรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ตอมา เมื่อวันที่
8 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเพื่อใหทํา
หนาที่สรรหากรรมการและผูบริหารแทนคณะกรรมการบริหารตอไป ทั้งนี้ การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ
บริษัทจะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับของบริษัท โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง
(1) คน

(ข)

ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได

(ค)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเปน
เสียงชี้ขาด
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2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสาม (1/3)
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมก็ได
3. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคับฉบับนี้แลว กรรมการอาจ
พนจากตําแหนงเมื่อ
ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกตามของขอบังคับของบริษัท
(ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
หรือในขอบังคับฉบับนี้
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออกหรือพนจากตําแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบ
ดวยก็ได
5. ในกรณีที่ กรรมการพน จากตําแหนง ทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พน จากตําแหนง ยังคงอยู
รั ก ษาการในตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ต อ ไปเพี ย งเท า ที่ จํ า เป น จนกว า
คณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่นในกรณีที่คณะกรรมการ
พนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุด
ใหมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม
นอยกวาสิบสี่ (14) วันกอนวันประชุม
6. ภายใตบังคับของขอ 20 ของขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ
อื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของบริษัทเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4)
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
บุ ค คลซึ่ ง เข า เป น กรรมการแทนดั ง กล า วจะอยู ใ นตํ า แหน ง กรรมการได เ พี ย งเท า วาระที่ ยั ง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขามาแทน
(ก)
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7. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่
เหลืออยูกระทําการในนามของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลง
เหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม
บุ ค คลซึ่ ง เข า เป น กรรมการแทนดั ง กล า วจะอยู ใ นตํ า แหน ง กรรมการได เ พี ย งเท า วาระที่ ยั ง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขามาแทน
8. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9. ให ค ณะกรรมการจั ด ให มี ก ารประชุ ม อย า งน อ ยสาม (3) เดื อ นต อ ครั้ ง ณ สถานที่ ต ามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนด ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเปน
ผูเรียกประชุมคณะกรรมการ
กรรมการตั้งแตสอง (2) คนขึ้นไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็
ได ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแตสอง (2) คนขึ้นไปรองขอ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมายกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ไดรับการรองขอ
10. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท
หรือจังหวัดใกลเคียง
11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแต
ในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได
12. ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
13. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มา
ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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14. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่
ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
15. อํานาจของกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได คือ กรรมการสอง (2) คน หรือที่ระบุตาม
หนังสือรับรองของบริษัท ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
และ/หรือจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
16. ห า มมิ ใ ห บ ริ ษั ท จ า ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น อื่ น ใดให แ ก ก รรมการ เว น แต จ า ยเป น ค า ตอบแทน
กรรมการ
กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น เดื อ น เงิ น รางวั ล เบี้ ย ประชุ ม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น
ตามระเบียบขอบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเปน
จํานวนแนนอน วางเปนหลักเกณฑ กําหนดเปนคราวๆ หรือใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได
ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท
การจายคาตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะตองไมขัดหรือแยงกับการดํารงคุณสมบัติ
ของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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9.4

คาตอบแทนผูบริหาร

9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1.

กรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป พ.ศ. 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆของบริษัท ประจําป พ.ศ.
2553 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ในวงเงินไมเกิน 5.0 ลานบาทตอป โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คาเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนเงิน (บาท) / คน / ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000
20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000
20,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

30,000
20,000

คณะกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

15,000
10,000

(2) คาตอบแทนรายเดือน
บริษัท มีนโยบายจายคาตอบแทนรายเดือนใหแกคณะกรรมการบริษัท ทานละ 10,000 บาท
(3) โบนัสกรรมการ
บริษัท สามารถจายคาตอบแทนที่เปนโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัทได โดยใหคณะกรรมการ
บริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณากําหนดจํานวน
เงิ น ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ การจ า ยค า ตอบแทนที่ เ ป น โบนั ส ดั ง กล า วเมื่ อ คํ า นวณรวมกั บ ค า เบี้ ย ประชุ ม และ
คาตอบแทนรายเดือนที่จายใหแกคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ของบริษัท แลวจะตองไม
เกินวงเงินจํานวน 5 ลานบาท ตามที่กําหนดไวขางตน
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ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือน นอกจากนี้
เฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทานั้นที่จะไมไดรับคาเบี้ยประชุมดวย
เช น กั น อย า งไรก็ ดี กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารอาจได รั บ ค า ตอบแทนในรู ป ของโบนั ส กรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
ซึ่งในชวง มกราคม – มิถุนายน ป 25534 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

คาตอบแทน

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

210,000

5/5

160,000

5/5

160,000
160,000
160,000
140,000
160,000
160,000
160,000

5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5

ตําแหนง

คาตอบแทน

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

90,000

3/3

60,000
60,000

3/3
3/3

1.นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
รองประธาน
กรรมการ /
กรรมการอิสระ
3. นายจิตเกษม แสงสิงแกว
กรรมการอิสระ
4. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
กรรมการ
5. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร
กรรมการ
6. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร กรรมการ
7. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
กรรมการ
8. นายนิพล สุวรรณเชษฐ
กรรมการ
9. นายวีรชัย วงศจีระศักดิ์
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1. นายจิตเกษม แสงสิงแกว
2. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
3. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

4

บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดตางๆในป 2552
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
รายชื่อ
1. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

2. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
3. นายจิตเกษม แสงสิงแกว

คาตอบแทน

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

60,000

2/2

40,000

2/2

40,000

2/2

ตําแหนง

คาเบี้ย
ประชุม

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

15,000
10,000
10,000

1/1
1/1
1/1

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการอิสระ
รายชื่อ
1. นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
3. นายจิตเกษม แสงสิงแกว
2.

ผูบริหาร
ในชวงป 2552 และ ชวง มกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร*

ดังนี้
2552
ม.ค.-มิ.ย. 2553
จํานวนราย
บาท
จํานวนราย
บาท
เงินเดือนและโบนัส
5
11,478,080
5
6,155,700
คาตอบแทนอื่นๆ เชน คาคอมมิชชั่น เงินเพิ่ม
5
309,696
5
170,238
พิเศษ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
รวม
5
11,787,776
5
6,325,938
คาตอบแทน

หมายเหตุ

* คาตอบแทนดังกลาว ไมรวมคาตอบแทนของที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อผูบริหารในป 2552 ตามขางตนประกอบดวย
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
2. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
3. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
4. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร
5. นายนิพล สุวรรณเชษฐ

รายชื่อผูบริหารในป 2553 ตามขางตนประกอบดวย
1. นายกรัณยพล อัศวสุวรรณ
2. นายพงษเทพ ธนกิจสุนทร
3. นางสาวบุษกร จารุวชิราธนากุล
4. นายปฐมกฤษณ ศรีศุภคณินทร
5. นายธีรรัตนปณฑรสูตร
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ในชวงป 2552 และ ชวง มกราคม – มิถุนายน ป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนที่ปรึกษาดังนี้
2552
ม.ค.-มิ.ย. 2553
คาตอบแทน
จํานวนราย
บาท
จํานวนราย
บาท
คาตอบแทน
6
11,384,550
3
2,139,825
คาตอบแทนอื่นๆ เชน คาคอมมิชชั่น เงินเพิ่ม
พิเศษ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
6
140,040
3
58,785
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
รวม
6
11,524,590
3
2,198,610
หมายเหตุ
รายชื่อที่ปรึกษาในป 2552 ตามขางตนประกอบดวย
รายชื่อที่ปรึกษาในป 2553 ตามขางตนประกอบดวย
1. นายมุตตาฝา หมันงะ
1. นางสาว อิงอร แสงสิงแกว**
2. นางสาวสายนิสา แสงสิงแกว
2. นายวีรชัย วงศจีระศักดิ์*
3. นางสาวสุวจี วัฒนะวิวัฒนกุล
3. นายนิพล สุวรรณเชษฐ*
4. นายสราญ เลิศเจริญวงษา
5. นายวีรชัย วงศจีระศักดิ์*
6. นายธีรรัตน ปณฑรสูตร*
* ที่ปรึกษาดังกลาว มีสถานภาพเปนกรรมการของบริษัทดวย
** นางสาวอิงอร แสงสิงแกว มีสถานภาพเปนพนักงานของบริษัท ไดรับคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน และมีสวัสดิการเชนเดียวกับ
พนักงานบริษัทในฐานะเปนลูกจางตามกฏหมายแรงงานทุกประการ นอกจากนี้ ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัทหรือมี
อํานาจสั่งการหรือบังคับบัญชาพนักงานผูใดทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอการทําหนาที่กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ของนายจิตเกษม แสงสิงแกว แตอยางใด

9.4.2 คาตอบแทนอื่น
-ไมมี9.5

การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษั ท เห็ น ว า การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ และมี ส ว นช ว ยส ง เสริ ม ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงยึดมั่นที่จะดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สํานักงาน ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งนี้บริษัทยังไดสงเสริมใหผูบริหาร
และพนั ก งานของบริ ษั ทเห็ น ความสํ า คั ญ ของการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อย า งต อ เนื่ อ ง และให ความรู แ ก
พนักงานเกี่ยวกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง พรอมทั้งกําหนดใหการพัฒนา
หลักการกํากับดูแลกิจการใหอยูในแผนปฏิบัติการประจําปของบริษัท เพื่อใหมีการปฏิบัติที่สอดคลองกับ
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมีสาระสําคัญแบงเปน 5
หมวด ดังนี้
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9.5.1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย
โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล
การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท เปนตน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ สิทธิของผูถือหุนใน
การเขาประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน ใหผูถือหุนทราบลวงหนาตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ หรือตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และ
เผยแพรขอมูลดังกลาวผาน website ของบริษัทลวงหนากอนการจัดสง
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมหนังสือนัดประชุม
• กอนการประชุม บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถาม
ไดลวงหนากอนวันประชุม
• ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและจะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้
ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบ
คําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงาน
การประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
9.5.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะกับ
ผูถือหุนสวนนอย เชน การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมกอนวันประชุม
การเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ การกําหนดให
กรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นเปนขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมใน
แตละเรื่อง และการไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่
มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ เปนตน
สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในนั้น บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน
โดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ
บริษัท (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว มิให
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เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมแสวงหาผลประโยชนให
ตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท อาทิ การหามมิใหกรรมการ
ผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมี
หนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพรตอ
สาธารณชน เปนตน
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 ทั้ ง นี้ การซื้ อ ขาย โอน หรื อ รั บ โอนหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท
กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน กรรมการและ
ผูบริหารจะตองสงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุดใหแกบริษัท เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
9.5.3 บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน ไดแก พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง
เจาหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวน
ไดสวนเสียตางๆ ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสราง
ความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได
ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือ
หุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาของบริษัทในระยะยาว ดวยผลตอบแทนที่ดีและ
ตอเนื่อง รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และเชื่อถือได บริษัทตระหนักถึง
ความเสี่ยงในการดําเนิน ธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเปนประจํา
ลูกคา :

บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจระดับสูงแกลูกคา และสงเสริมความสัมพันธบน
พื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน โดยการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการของบริษัท และ
พรอมจะดําเนินการกับขอรองเรียนของลูกคาทันทีที่ไดรับแจง โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบตอลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน
ถูกตองรวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการนําสินคามาใชอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได
รวมกับลูกคาหาวิธีการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถเพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับลูกคาใหมากที่สุด พรอมทั้งสนับสนุนความรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังไดสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ
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คูคา :

บริษัท คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชนรวมกันกับคูคาโดยเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคา และไมขัดตอกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคูคาเปนไปอยางยุติธรรม

คูแขง :

บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมประพฤติตามกรอบกติกา
การแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบของกฎหมาย

เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินตอเจาหนี้อยางเครงครัด
ถูกตองและครบถวน
พนักงาน : บริษัทสงเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดจัดให
มีสภาพการจางที่ยุติธรรม และจัดใหมีสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีและปลอดภัย
ภาครัฐ : บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
ชุมชน : บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอชุมชน
โดยจัดใหมีการดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพที่สุด พรอมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และทองถิ่นที่บริษัท มีการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังได
กําหนดนโยบายทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมโดยใหความสําคัญใน
การปองกันอุบัติเหตุที่เปนผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑและบริการของบริษัท และรวมถึงการ
จํากัดความรุนแรงและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุ
ฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพโดยรวมมือกับหนวยงานราชการและชุมชนทองถิ่น ซึ่งแผนการ
ดังกลาวไดรับการทบทวนและมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสีย อาทิเชน ผูถือหุน ลูกคา และชุมชน สามารถติดตอบริษัท เพื่อเสนอ
ขอคิดเห็น ขอซักถาม หรือขอเสนอแนะตางๆ โดยขอมูลในเว็บไซตของบริษัท ไดระบุผูรับผิดชอบและชองทาง
การสื่อสารไวครบถวน
9.5.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน
และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่ง มี
ผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของ
บริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อตางๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ website ของบริษัท เปนตน เพื่อใหเขาถึงผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการ และเลขานุการบริษัท
หรื อ บุ ค คลที่ ก รรมการผู จั ด การได ม อบหมาย ทํ า หน า ที่ ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป อาทิ เ ช น ผู ถื อ หุ น
นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห เปนตน
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คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินลวน
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได
กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัททราบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย ในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทใหถูกตอง
ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
9.5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
9.5.5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่
สามารถเอื้อประโยชนใหกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มาจากฝายบริหาร 4
ทาน และกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหาร 5 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระ 3 ทาน ซึ่งเทากับ 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องตางๆ
อย า งเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ 4 ชุ ด คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร
โดยไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการดังกลาวไวอยางชัดเจนในกฏบัตร
ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร
เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายภาพรวม และการกํากับดูแล จากการบริหารงานประจํา
ตามขอบังคับของบริษัท ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงใน
อัตราสวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท มี เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน และเลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
กฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
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9.5.5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดนโยบาย
และทิ ศทางการดํ า เนิ นงานของบริ ษัท รวมทั้ งกํ ากั บ ดูแ ลใหก ารบริ หารจัดการเปนไปตามเป า หมายและ
แนวทางเพื่อประโยชนระยะยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทจะจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้การจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการที่
ดี เ พื่ อ ที่ จ ะเป น แนวทางแก กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล า ว โดย
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป
• จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน
จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับลูกคา
จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธกับคูคา คูแขงทางการคา และเจาหนี้
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน
จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้บริษัทจะประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด
• ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสีย
ของตนและผูเกี่ยวของใหบริษัททราบ และตองไมเขารวมการพิจารณา รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในรายการ
ดังกลาว
บริ ษั ท ได มี น โยบายในการทํ า รายการเกี่ ย วโยงกั น และรายการที่ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ใหสอดคลองกับกฎหมาย ตลอดจนขอบังคับของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งจะเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1)
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• การควบคุมภายใน
บริษัทใหความสําคัญในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีการจัดทําคูมือ
ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดใหมีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจ
การดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตางๆ การดูแลทรัพยสิน การอนุมัติรายการ การบันทึก
บัญชีและขอมูลทางการเงิน การแบงแยกหนาที่ผูบฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการ
ปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้สัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดลงในป 2553 โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจัดจางบุคคลภายนอกมา
ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในตอไป
• การบริหารความเสี่ยง
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญในดานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององคกร โดยบริษัทได
จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยตรง เชน
ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ เปนตน โดยคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงจะรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาส หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
9.5.5.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุกๆ 3 เดือน และอาจมีการ
ประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนลวงหนา และนําสงเอกสารกอนการ
ประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน พรอมทั้งกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเวนแตกรณีที่มีเหตุ
จําเปน โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับแลวเพื่อใชใน
การอางอิงและตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปด
โอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขา
รวมประชุมเพื่อใหรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติม รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
9.5.5.4 คาตอบแทน
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป พ.ศ. 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ได
มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 โดยมีผลใหบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2553
จํานวนเงินไมเกิน 5 ลานบาท และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ได
กําหนดการจายคาเบี้ยประชุมแกกรรมการ ดังนี้
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คาเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ครั้งละ

30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

คาตอบแทนรายเดือน
บริษัท มีนโยบายจายคาตอบแทนรายเดือนใหแก คณะกรรมการบริษัททานละ 10,000 บาท
โบนัสกรรมการ
บริ ษั ท สามารถจ า ยค า ตอบแทนที่ เ ป น โบนั ส ให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได โดยให
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูพิจารณา
กําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ การจายคาตอบแทนที่เปนโบนัสดังกลาวเมื่อคํานวณรวมกับคาเบี้ย
ประชุมและคาตอบแทนรายเดือนที่จายใหแกคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ของบริษัท
แลวจะตองไมเกินวงเงินจํานวน 5 ลานบาท ตามที่กําหนดไวขางตน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการ
อิ ส ระ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะไม ไ ด รั บ ค า ตอบแทนรายเดื อ น
นอกจากนี้ เฉพาะคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทานั้นที่จะไมไดรับคาเบี้ย
ประชุมดวยเชนกัน อยางไรก็ดี กรรมการที่เปนผูบริหารอาจไดรับคาตอบแทนในรูปของโบนัสกรรมการ โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
9.5.5.5

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

บริษัทจะสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ หรือผูบริหาร บริษัทจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ
หรือผูบริหารใหม รวมถึงการเขารวมหลักสูตรที่เปนประโยชนแกกรรมการ หรือผูบริหารใหมดังกลาว
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของ
บริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขาย
หลักทรัพยของบุคคลภายในบริษัทจึงไดออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้
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• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของ
บริ ษั ท ไม นํ า ไปเป ด เผยหรื อ แสวงหาประโยชน แ ก ตั ว เอง หรื อ เพื่ อ ประโยชน แ ก ผู อื่ น ไม ว า
ทางตรงหรือทางออม รวมทั้งตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดย
ใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอันใดโดยใชความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูล
ดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย
ของบริษัทในชวงเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินในรายไตรมาสและงบการเงินประจําปจะ
เปดเผยสูประชาชน
9.7

บุคลากร
9.7.1 จํานวนบุคลากรและคาตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารและที่ปรึกษา)
ทั้งสิ้น 109 คน โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน

จํานวนคน
2
24
65
1
16
1
109

สํานักกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาดและสารสนเทศ
สายงานวิศวกรรม
สายงานพัฒนาธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ
สายงานการเงิน บัญชี และธุรการ
ฝายงานทรัพยากรบุคคล
รวม

บริษัทมีนโยบายในการใหคาตอบแทนแกพนักงานที่อยูในระดับใกลเคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม และสามารถจูงใจและรักษาพนักงานใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งนี้ในป
2552 และชวง มกราคม – มิถุนายน 2553 บริษัทจายคาตอบแทนแกพนักงานดังนี้
หนวย : บาท

คาตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
อื่นๆ อาทิ คาคอมมิสชั่น เงินเพิ่มพิเศษ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาครองชีพ คาสวัสดิการ**
รวม

2552
ม.ค.-มิ.ย. 2553
44,653,246
23,063,235
4,465,192
49,118,438

หมายเหตุ ** ไมรวมคาใชโทรศัพทมือถือและคาน้ํามันสวนบุคคลที่บริษัทใหเบิกตามสวัสดิการ
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คาตอบแทนอื่น

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ไดมีมติใหบริษัท
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน ไมเกิน 3 ลานหุน ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ1 ของจํานวนหุนภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้ เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทที่เปนรายยอยตามนิยามของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจใหพนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มใหผู
ถือหุนในระยะยาว และเพื่อใหบริษัทสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง บริษัทไดดําเนินการ
เสนอขายหุนใหแกพนักงานดังกลาวเมื่อวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2553 ในราคาเทากับ 3.50 บาท และพนักงาน
ใชสิทธิในการซื้อหุนดังกลาวเต็มจํานวน ทั้งนี้หุนที่เสนอขายดังกลาวมีขอจํากัดการหามขายทั้งจํานวน โดย
จะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลา 6 เดือน พนักงานสามารถขายหุนที่ถูกหามขายไดจํานวนไมเกินรอยละ 50 และสามารถ
ขายหุนไดทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
9.7.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทรั พ ยากรบุ ค คล และการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ปฏิบัติงาน บริษัทจึงกําหนดนโยบาย เพื่อเปนพื้นฐานในการการพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม ดังนี้
1. การส ง เสริ ม ด า นความคิ ด สร า งสรรค แ ละบริ ห ารงานแบบ Bottom-up เพื่ อ เป ด กว า งรั บ
ความเห็นจากพนักงาน
2. การสงเสริมความมีใจรักในการใหบริการ และการทํางานโดยมีลูกคาเปนศูนยกลาง
3. จัดหลักสูตรอบรมอยางเหมาะสม ตามหนาที่ความรับผิดชอบ และตําแหนงงานใหกับพนักงาน
โดยแบง เปน 2 ระดับดังตอไปนี้
3.1 พนักงานระดับปฏิบัติการและระดับหัวหนางาน
บริษัทจัดอบรมเนนเนื้อหาวิชาการในดานการเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน (Technical
Skills) ความรูในดานมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น (Human Relations)
ทักษะการใหบริการลูกคา และความมีใจรักในการใหบริการ (Service Mind)
3.2 พนักงานระดับบริหาร
บริ ษั ท จั ดอบรมให ค วามรู ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการจั ดการ (Managerial Technical
Skills) เทคนิ คการแก ปญ หาและการตั ด สิน ใจ (Problems Solving and Decision
Making)
4. บริษัทจะจัดสงพนักงานศึกษา และดูงาน ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. บริษัทจัดกิจกรรม เพื่อสรางสัมพันธภาพ ระหวางพนักงานในองคกร เชน งานเลี้ยงปใหม งาน
สังสรรค จัดทองเที่ยวตางๆ เพื่อใหเกิดความสามัคคี และสรางทัศนคติที่ดีของพนักงาน ตอ
บริษัทฯ
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