บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

แผนกตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร
(คุณ อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา)

รองประธานเจาหนาที่บริหารปฏิบัติการ
(นางสาว ยุวดี พงษอัชฌา)

สายงานฝายบัญชีและการเงิน
นางสาว ลัดดา วรุณธารากุล (รักษาการ)

สายงานปฏิบัติการ
(นางสาว ยุวดี พงษอัชฌา)

สายงานเทคโนโลยี
(นาง มณี สุนทรวาทิน)
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สายงานการตลาดและการขาย
คุณ อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (รักษาการ)

สายงานบริหารการตลาด/บริหารพื้นที่
(นาง นงลักษณ ลักษณะโภคิน)

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
9.1.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิศณุ
นายอดิศักดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นายประชา
นายพิศิษฐ
นายเดช
นายสุวิทย
นางสาวลัดดา
นางสาวลัดดา

พงษอัชฌา
สุขุมวิทยา
พงษอัชฌา
สุนทรวาทิน
ตันเสนีย
ดัชณาภิรมย
บุลสุข
กิ่งแกว
วรุณธารากุล
วรุณธารากุล

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

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษทั ตามหนังสือรับรองของบริษทั
ในการลงลายมือชื่อที่ผูกพันกับบริษัท กําหนดให นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา หรือ นางสาวยุวดี พงษอัชฌา หรือ
นายพิศณุ พงษอัชฌา ลงรายมือชื่อรวมกับ นางมณี สุนทรวาทิน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทไวดังตอไปนี้
1. บริหารจัดการและดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. มีอํานาจแตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารของบริษัทจํานวนหนึ่งใหเปนฝายบริหารเพื่อดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดหรือหลายอยางไดเพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมี
อํานาจแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งและมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน
แกไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร
3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทรวมถึงควบคุมดูแลการ
บริหารและการจัดการของฝายบริหาร หรือของบุคคลใดๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาวให
เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใหไว
4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงานการดําเนินธุรกิจ โครงการลงทุน
ขนาดใหญของบริษัทที่เสนอโดยฝายบริหาร
5. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ หรือลงทุนใน
บริษัทหรือกิจการตางๆ
7. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ควบคุม ดูแล บริหารงานของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทในเครือ
8. กําหนดระเบียบตางๆ ของบริษัท
9. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกบริษัท
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เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใด หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดเสีย หรือความ
ขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ กรรมการทานนั้นหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ ไมมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการดังกลาว
(ก)
(ข)

เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน อาทิเชน การดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกีย่ ว
โยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่
เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถอื หุน
ดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมี
สวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิ ส ระเป น องค ป ระกอบหรื อ กลไกที่ สํ า คั ญ ในระบบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ห รื อ เรี ย กกั น ว า
“ธรรมภิบาล” ขององคกร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ ือหุน ของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ
3. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูม ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกีย่ วของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
4. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มสี วนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถอื หุนรายใหญ
หรือของผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
กอนวันทีไ่ ดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

อิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของ
บริษัท
ไมเปนบุคคลทีม่ ีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูม อี ํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถอื หุนที่มนี ยั หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท ี่มคี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอนวันทีไ่ ดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษทั ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถ ือหุนทีม่ ีนยั ผูมอี ํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถอื หุน ที่มีนยั ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุน สวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวาสองปกอน
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถอื หุนรายใหญ หรือผูถอื
หุนซึ่งเปนผูท ี่เกีย่ วของกับผูถ ือหุน รายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนยั ในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มสี วนรวมบริหารงานลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุน เกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั กับกิจการของผูขออนุญาตหรือ
บริษัทยอย
ไมมีลักษณะอืน่ ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษัท
เปนผูทไี่ ดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
สามารถอุทศิ เวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษทั รวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน รายใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ในกรณีที่แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลทีม่ ีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาทีก่ ําหนดตามขอ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาผอนผันใหได หาก
เห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ และจัดใหมี
การเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ อื หุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัตไิ มเปนไป
ตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด
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(ข) เหตุผลและความจําเปนทีย่ ังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคล ดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายอดิศักดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นางนงลักษณ
นายสุพจน

สุขุมวิทยา
พงษอัชฌา
สุนทรวาทิน
ลักษณะโภคิน
วรรณา

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:
นายศิริชัย ลาภมหานนท ไดลาออกจากการเปนรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไว และเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ได
มีการประชุมบริษัทครั้งที่ 4/2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย บริษัทไดแกไขเพิ่มเติม
ขอบเขตอํานาจหนาที่คณะกรรมการบริษัท และไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไว
ดังตอไปนี้
1. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการของ
บริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับ ขอกําหนด นโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ
กลยุทธทางธุรกิจ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทอนุมัติ
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสินบริการ และการทํา
รายการอื่น เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไป
ทางการคา โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 100 ลานบาท หรือเทียบเทา
4. มีอํานาจในการอนุมัติการกูยืม การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคารพาณิชยรับรองหรือ
ค้ําประกัน หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมถึงเปนผูค้ําประกัน หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 250 ลานบาทหรือเทียบเทา
5. รับเอานโยบายของกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับ
ฝายบริหาร และฝายจัดการ
6. กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
7. กําหนดแผนหลักและเปาหมายทางธุรกิจ เพื่อใหฝายบริหาร และฝายจัดการนําไปดําเนินการ
8. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการ และเสนอแนะ แนวทางการ
แกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแผนหลักที่วาง
ไว และใหเปนไปตามนโยบายของกรรมการบริษัท
9. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตาม
นโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
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10. กลั่นกรองและเสนองบประมาณประจําป งบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติและนําเสนอผูถือหุนอนุมัติตอไป
11. ใหขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการ เพื่อการตัดสินใจ ดานธุรกิจของบริษัท
12. จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน และปญหาสําคัญหรือ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ
13. เปนผูกระทําการแทนกรรมการบริษัทตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําผังกําหนด
อํานาจในการบริหาร และการจัดการ (Authorization Chart) ของผูบริหาร และฝายจัดการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานอยางเปนระบบ และมีระบบตรวจสอบควบคุมที่ไดผล
14. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรื ออาจมีความขั ดแย งทางผลประโยชนอื่ นใดทํ ากับบริ ษั ทหรือบริ ษั ทย อย หรื อบริษั ทที่ เกี่ ยวข อง ) ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต .และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใต
ขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายพิศิษฐ
2. นายเดช
3. นายสุวทิ ย
นางสาวชุลีวรรณ

ดัชณาภิรมย*
บุลสุข
กิ่งแกว
หาวิชิต

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

* นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
อํานาจทัว่ ไปของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะพิจารณาแตงตั้งผูที่จะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป โดย
พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝาย
จัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผู
ลงทุนทั่วไป

สวนที่ 2 หนา 89

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผู
ตรวจสอบภายใน (ถามี) พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan)
ของบริษัท และการประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน ถึงปญหาหรือ
ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คโทรนิกส
และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดย
พนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
3. สอบทานการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามข อ กํ า หนดและหลั ก เกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย รวมทั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
หรือบริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ /หรือ ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผูบริหารทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชน
ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวจะตองมีขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
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8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษทั ตามหนาที่และความรับผิดชอบทีไ่ ดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องตางๆ ได
11. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การประชุม
ให ค ณะกรรมการตรวจสอบจั ด ประชุ ม อย า งน อ ยสามเดื อ นต อ ครั้ ง ในกรณี จํ า เป น เร ง ด ว น กรรมการ
ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได
2. การลงคะแนนเสียง
1) กรรมการตรวจสอบผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียง
ใดเรื่องนั้นๆ
2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. รายงานการประชุม
ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจดและ
จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง รายงานการประชุ ม ดั ง กล า วจะต อ งนํ า ส ง ต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการรับรองและนําสงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได
ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
หนาที่อื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการทันทีในกรณีดังตอไปนี้
1. รายการที่มีหรืออาจกอใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2. ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
3. ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใด ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงิ น และผลการดํ า เนิ น งาน และได มี ก ารหารื อ ร ว มกั น กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท และผู บ ริ ห ารแล ว ว า ต อ ง
ดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการ
เพิกเฉย ตอการดําเนินการแกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯและ /หรือตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวแตกรณีได
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ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้นหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/
หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของได
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นในรายการที่เกี่ยวโยงกันและ /หรือการไดมาจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวใหนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
9.1.4 คณะผูบ ริหาร
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะผูบ ริหารมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา
ประธานเจาหนาที่บริหาร/ผูอํานวยการบริหารสายงาน
การตลาดและการขาย (รักษาการ)
2. นางสาวยุวดี
พงษอัชฌา
รองประธานเจาหนาที่บริหารปฏิบัติการ
3. นางมณี
สุนทรวาทิน
ผูอํานวยการบริหารสายงานเทคโนโลยี่สารสนเทศ
4. นางนงลักษณ
ลักษณะโภคิน
ผูอํานวยการบริหารสายงานบริหารการตลาด/บริหารพื้นที่
5. นางสาวลัดดา
วรุณธารากุล
ผูอํานวยการสายงานฝายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
หมายเหตุ:
นายศิริชัย ลาภมหานนท ไดลาออกจากการเปนรองประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน ไดลาออกจากการเปนผูอํานวยการบริหารสายงานการตลาดและการขาย โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ขอบเขต อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร ดังตอไปนี้
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัท ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดโดยที่
ประชุมคณะกรรมการ ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝกอบรม
การวาจาง และเลิกจางพนักงานของบริษัท และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และ
สวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
3. มีอํานาจในการแตงตั้ง และถอดถอน เจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร
4. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจ
และงบประมาณรายจายประจําป
5. มีอํานาจในการเสนอแนะ และกําหนดนโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
6. ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผนการและกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและแนวทางที่ ไ ด เ สนอต อ
คณะกรรมการ
7. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาภายนอกสําหรับการดําเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํา
รายการอื่น เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทาง
การคา โดยมีวงเงินในแตละรายการดังนี้
-ซื้อรถยนต
วงเงินไมเกิน
5 ลานบาท
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-ซื้อทรัพยสินถาวร การจัดซื้อ จัดจาง
วงเงินไมเกิน
-ซื้อสินคา
วงเงินไมเกิน
-การเสนอราคางาน เขาทําสัญญา/นิติกรรมใดๆ
วงเงินไมเกิน
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

10 ลานบาท
60 ลานบาท
20 ลานบาท

ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง) ตามประกาศคณะกรรมการ กลต .และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (มี
สวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่
เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายสุวิทย
กิ่งแกว
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายอดิศักดิ์
สุขุมวิทยา
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายพิศิษฐ
ดัชณาภิรมย
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
นายสุพจน
วรรณา
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข า ร ว มประชุ ม ด ว ย ได กํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
ดังตอไปนี้
1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดยอยตางๆ ตาม
ความเหมาะสม
2. พิจารณานโยบายและแนวทางในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินสําหรับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. พิจารณาสรรหาและกําหนดคาตอบแทนผูบริหารบริษัท ตั้งแตระดับผูอํานวยการบริหาร (CEO, CIO, CFO,
CMO และ COO) ขึ้นไป รวมทั้ง กําหนดหลักเกณฑและนโยบายการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารของบริษัท
ดังกลาว
4. พิจารณาเรื่องคาตอบแทนกรรมการ การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน ผูบริหาร ประจําป เงินโบนัสเงินรางวัล
ตางๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
6. นําเสนอเรื่องดังกลาวขางตนในขอ 4-1 ตอที่ประชุมคณะกรรมการและ /หรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป
อยางไรก็ตามบุคคลที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2553 รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอบังคับของบริษัท และไมมีลักษณะ
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ตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงขอบังคับของบริษัท เพื่อ
ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน สามารถ
อนุมัติรายการที่กรรมการพิจารณาคาตอบแทนทานใดทานหนึ่งหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต .และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ /หรือบริษัทยอย และ /หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริ ษัท มีก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการสรรหา เมื่ อวั นที่ 26 มกราคม 2548 เพื่ อทํ าหนา ที่ส รรหาผูดํ ารงตํ าแหน ง
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทใหเปนไปอยางรอบคอบและเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑ
และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุ ดยอย ตามความเหมาะสม เพื่ อเสนอ
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการของบริษัทตองมีจํานวนไมนอยกวา 7 คนเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน และกรรมการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผู
ถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมี 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
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554
ในวงเงินไมเกิน 5.00 ลานบาท ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนใน
ฐานะกรรมการบริษัทดวย
ในป 2553 และ 2554 บริษัทมีการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของคาตอบแทนคงที่รายเดือน1 ดังนี้

1 คาตอบแทนคงที่รายเดือนจายเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนด (คาตอบแทนคงที่รายเดือนไมขึ้นอยูกับจํานวนการเขาประชุม) โดยจะไมมีการจายคาเบี้ย
ประชุมเพิ่มเติม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชือ่
นายพิศณุ พงษอชั ฌา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
นายประชา ตันเสนีย
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

7. นายสุวิทย กิ่งแกว
8. นายเดช บุลสุข
9. นายพิชิต นิม่ กุล1
รวม

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

ป 2553
0.540
0.300
0.300
0.300
0.225
0.540
0.300
0.480
0.050
3.035

(หนวย : ลานบาท)
ป 2554
0.540
0.300
0.300
0.300
0.300
0.540
0.300
0.480
0.000
3.060

หมายเหตุ
1 นายพิชิต นิ่มกุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2553

9.3.2. ผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหารจํานวน 6 ราย สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 31,635,672 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ เชน คอมมิชชั่น คาตําแหนง คาพาหนะเหมาจาย
เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และรายไดอื่นๆทีจ่ า ยพรอมเงินเดือน ซึ่งคณะผูบ ริหาร คือ
กรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต.
9.3.3. คาตอบแทนอื่นๆ
ณ วันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
บริษัทหรือบริษัทยอย โดยไมผานผูรับชวงซื้อหลักทรัพย (“โครงการ ESOP”) ครั้งที่ 1 จํานวน 6,000,00 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้การจัดสรร ESOP ดังกลาวไมมีการจัดสรรแบบกระจุกตัวหรือมีการจัดสรรใหผูใด
เกินกวารอยละ 5 ของ ESOP ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรใหกรรมการจํานวน 1,200,000
หุน มีดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายพิศณุ พงษอชั ฌา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอชั ฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
นายประชา ตันเสนีย
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย

7.
8.

นายสุวิทย กิ่งแกว
นายเดช บุลสุข
รวม

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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จํานวนที่ไดรบั
การจัดสรร(หุน)
150,000
250,000
200,000
200,000
50,000
150,000

รอยละของ
จํานวนทีอ่ อกและ
เสนอขาย
2.50
4.17
3.33
3.33
0.83
2.50

100,000
100,000
1,200,000

1.67
1.67
20.00

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
9.4

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทั้งนี้ใหคณะกรรมการและฝายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลําดับชั้นของบริษัทไดถือเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและเพิ่มมูลคาแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
เปนประจําทุกป และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด แนวทางปฏิบัติสามารถ
แบงออกไดเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทําการ
ใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และไดสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้น
พื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแกไขขอบังคับและ
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังขางตน บริษัทยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้


บริษัทมีการใหขอมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม พรอมทั้งขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตอง
ตัดสินใจในที่ประชุมแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแจงใหผูถือ
หุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการแสดงขอมูลดังกลาว
ไวในเวบไซต ของบริษัทเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูล
ประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท



ละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท



อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวนการ
กระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมของผูถือหุน



ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอน
วันประชุม



กรรมการบริษัททุกทานใหความสําคัญในการเขารวมประชุมและตอบขอซักถามของผูถือหุน



บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และ
มีระบบการจัดเก็บอยางดีเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายจัดการใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม ดังตอไปนี้


คณะกรรมการมีการจัดการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุม
ผูถือหุน



ประธานที่ประชุมจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญ
ที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได นอกจากนี้
คณะกรรมการไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน



บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทํา
การ



บริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เปน
ลายลักษณอักษร โดยแจงกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลใหยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และ
หามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน กอนการเปดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และเปนเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูก
เปดเผย

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท และจะ
ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทยังไดสนับสนุนใหมีการคุมครองและ
รักษาสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆอยางยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามขอตกลงที่มี
กับบริษัท บริษัทไดกําหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทําตอผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
ผูถือหุน :

บริษัทดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ สงเสริมการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและ
สร า งผลตอบแทนที่ ดี ใ ห แ ก ผู ถื อ หุ น และไม ดํ า เนิ น การใดๆที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
พนักงาน :
บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม สรางโอกาสความกาวหนาและใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดสรรสภาพแวดลอมและความปลอดภัยที่ดีในการทํางาน
ลูกคา :
บริษัทมุงเนนการสรางความพึงพอใจแกลูกคาเปนสําคัญ โดยการจัดการสงมอบงานโครงการที่
มีคุณภาพ ตรงเวลา และใหบริการติดตามความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอและเปนธรรม
เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนและความพอใจสูงสุด
เจาหนี้และคูคา : บริษัทยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย และผลประโยชนรวมกันกับเจาหนี้และคูคา และใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนดไวตอเจาหนี้และคูคาทุกรายภายใตหลักเกณฑและ
ที่กฎหมายกําหนด
คูแขง :
บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ดํารงอยูภายใตกฎหมายและกติกาตางๆ ไมสรางความ
ขัดแยงและไมดําเนินการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
สังคม :
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียงและอากาศที่มีตอชุมชนรอบพื้นที่กอสราง และไดยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด เพื่อรักษาชุมชมและสังคมใหมีความเปนอยูที่ดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง
การเงิน อยางถูกตองและครบถวน ตามระเบียบการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบ
การเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ผูถือหุนและนัก
ลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกจากชองทางการเปดขอมูลบริษัทที่หลากหลาย อาทิเชน ชองทางผานเว็บ
ไซดของบริษัทซึ่งจะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และชองทางตางๆที่กฎหมายกําหนด
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8 ทาน มีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 3 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน
โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด จํานวน 3 ทาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยที่ได
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีจํานวนกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด คณะกรรมการประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเงิน
ซึ่งเกี่ยวของและสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก ส
วนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจน
โดยคณะกรรมการทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย
ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่แบงแยกกันชัดเจนเพื่อ
เปนการถวงดุลการจัดการและไมมีผูใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร ไมมีการถือหุนในบริษัท และมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ให
คํ า ปรึ ก ษา และกํ า หนดกลยุ ท ธ ข องบริ ษั ท ประธานกรรมการบริ ห ารมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การงาน
ประจําวันของบริษัทภายใตกรอบนโยบายตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 8 คณะเพื่อชวยกํากับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะอนุกรรมการการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการกํากับคาใชจาย คณะอนุกรรมการวินัยและรองทุกข คณะอนุกรรมการสินคาคงคลัง และ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลความปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย
คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนาที่ชวยฝายจัดการในการปฏิบัติงานประจําวันภายใตกรอบนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่เฝาสังเกต
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการ
รายงานทางการเงิน รวมทั้งหนาที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการอิสระ 2 ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่พิจารณานโยบายและแนวทาง
ในการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัท และบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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คณะอนุกรรมการการดําเนินงาน (Management Subcommittee) มีหนาที่กํากับกิจการในการดําเนินงานเปน
หลัก เสนองบประมาณประจําป เสนอแตงตั้งและโยกยายพนักงานใหกับคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการกํากับคาใชจาย(Cost Control Subcommittee) มีหนาที่กํากับดูแลการใชจายองคกรใหเปนไป
ตามงบประมาณที่วางไวและเสนองบประมาณใหกับคณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการวินัยและรองทุกข (Disciplinary & Grievance Subcommittee) มีหนาที่รับและพิจารณาขอรอง
ทุกขของพนักงานและคูคา รวมถึงพิจารณาตัดสินกรณีพนักงานทําผิดวินัยรายแรงหรือทุจริต
คณะอนุกรรมการสินคาคงคลัง (Inventory Subcommittee) มีหนาที่ควบคุมสินคาคงคลังใหเปนไปตามแผนงาน
และเสนอแนะแนวทางในการจัดการสินคาคงคลังใหกับฝายการตลาดและฝายขาย
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลความปลอดภัยของขอมูลและเครือขาย (Information& Networking Security
Steering Subcommittee) มีหนาที่วางนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายเรื่องความปลอดภัยขอมูล
2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน
วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ และกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายบริหาร
ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และทบทวน
นโยบายดังกลาวเปนประจําทุกป โดยจะพิจารณาพรอมการอนุมัติผลประกอบการประจําป

 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณ และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
บริษัทแลว ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 พรอมทั้งประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและ ยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด

 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกรายตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวของ และไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีหลักการวาการ
พิจารณาทํารายการใดๆ ตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ และควร
หลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวโยง
กับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนและตองไมเขารวม
การพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจในการอนุมัติรายการดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

 ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการ
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ และ
ผูบริหารไวอยางชัดเจนและไดแตงตั้งหนวยงานภายนอกเปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อสรางระบบการตรวจสอบ
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ที่มีประสิทธิภาพและอิสระ และไดวาจางหนวยงานภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบภายในแยกเปนสาย
งานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการแกไข (ถามี) ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินงานตาม
แนวทางที่กําหนดไวภายใตระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และให
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปละ 1 ครั้ง
3) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนาทุกป กอนการประชุมคณะกรรมการจะไดรับหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงาน
การประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง และสามารถตรวจสอบได
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร จะรวมกัน กําหนดวาระการประชุม และ
พิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่อง
ตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยในการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะจัดสงเอกสารประกอบ
วาระการประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
การประชุมดําเนินไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยใหมีการนําเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ ในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่
เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมากเปนหลัก โดยให
กรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง เสี ย ง โดยกรรมการที่ มี ส ว นได เ สี ย จะไม เ ข า ร ว มประชุ ม และไม ใ ช สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมแตละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการไดเขารวมประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และ
จัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง
ในป 2553 และ ป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง และ5 ครั้ง ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายพิศณุ พงษอชั ฌา
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
นายประชา ตันเสนีย1
นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
นายสุวิทย กิ่งแกว
นายเดช บุลสุข
นายพิชิต นิ่มกุล2

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

ป 2553
7/7
7/7
6/7
7/7
4/5
7/7
6/7
7/7
0/2

หมายเหตุ:
1 นายประชา ตันเสนีย ไดรับแตงตั้ง จากทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 วันที่ 9 เมษายน 2553
2 นายพิชิต นิ่มกุล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2553
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ป 2554

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

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอยางนอยปละ 4 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมไดทันทีกรณีมีวาระสําคัญ
ที่ตองพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเขารวมฟงรายงานและแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะแตไมมีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรและมี
ระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได โดยในป 2553 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ครั้ง และ
ในป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 7 ครั้งโดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ
กรรมการแตละทานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชือ่
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
นายศิริชยั ลาภมหานนท1
นางสาวยุวดี พงษอัชฌา
นางมณี สุนทรวาทิน
นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน2
นางนงลักษณ ลักษณะโภคิน
หมายเหตุ:
1 นายศิริชัย ลาภมหานนท
พฤษภาคม 2554

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริหาร

ป 2553
5/5
3/4
5/5
5/5
4/5
5/5

ป 2554
7/7
2/2
7/7
7/7
7/7
5/7

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1กุมภาพันธ 2553 และลาออกจากตําแหนงวันที่ 31

2 นายกิตติพงศ กนกวิไลรัตน กรรมการบริหาร ลาออกจากตําแหนงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลาย
ลักษณอักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได โดยในป 2553 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการ
เขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้
รายชือ่
1. นายพิศิษฐ ดัชณาภิรมย
2. นายเดช บุลสุข
3. นายสุวิทย กิ่งแกว

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ป 2553
6/6
6/6
6/6

ป 2554
4/4
4/4
3/4

4) คาตอบแทน
บริ ษั ท มี น โยบายจ า ยค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร มี ห ลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และ
กระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปรงใส เปนไปตามสภาวะปจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สงเสริมประโยชนตอการเติบโตของบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผล
ประกอบการของบริษัท และธุรกิจระดับใกลเคียงกันในอุตสาหกรรม คาตอบแทนจะอยูในรูปแบบของเบี้ยประชุม
เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้ คณะกรรมการจะนําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน และ
กําหนดใหเปดเผยคาตอบแทนที่จะจายใหแกกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปดวย
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยให
คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเปนจํานวน 45,000 บาทตอเดือน รองประธานกรรมการบริษัทจํานวน 40,000
บาทตอเดือน และกรรมการบริษัทจํานวน 25,000 บาท ตอเดือนตอคน และสําหรับคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 45,000 บาทตอเดือน
และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอเดือนตอคน
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของ
บริษัท
5.2 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของ
บริษัทไปเป ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแก บุคคลอื่นใดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
5.3 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย
ของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ
และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ขอกําหนดนี้ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร
พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยาง
รายแรง
5.4 บริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
โดยหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานระดับตัง้ แตผูอํานวยการฝายขึ้นไป และบุคคลที่เกีย่ วของกับ
ขอมูลภายใน ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษทั ภายใน 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินรายไตร
มาส และงบการเงินประจําป และเปนเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูกเปดเผย
5.5 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระดับตั้งแตผอู ํานวยการฝายขึ้นไป จะตองรายงานรายการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทใหบริษัททราบทุกครั้ง
9.5

นโยบายและวิธกี ารดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในบริษัทไปใช
บริษัทมีนโยบายปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ
บริษัทกอนที่จะเผยแพรตอสาธารณชน โดยการจํากัดจํานวนบุคคลที่จะทราบขอมูลในวงจํากัด และจัดใหมกี ารให
ความรู แกผูบริหารเพื่อรับทราบภาระหนาที่ ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และ
บุตรที่ยังไม บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพยของบริษัท รวมทั้งบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย”) และบริษัทไดกําหนดให
ผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 แหง พรบ. หลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดหามผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน กระทําการ
ใดๆ ซึ่งเปนการขัดตอมาตรา 241 แหง พรบ. หลักทรัพย
นอกจากนี้ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทไดกําหนดหามผูบริหารและพนักงานบริษัทเปดเผยความลับ
ของบริษัทแกบุคคลภายนอก นําขอมูลภายในไปใชหรือใชตําแหนงหนาที่ในบริษัทแสวงหาผลประโยชนแก
ตนเองหรือ แกบุคคลอื่นโดยมิชอบ โดยเฉพาะผูบริหารหามซื้อ/ขายหลักทรัพยภายในชวงระยะเวลา 2 เดือน
กอนเปดเผยงบการเงิน ทั้งนี้ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

9.6

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
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บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน (Update ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554)
บริษทั /ฝาย

จํานวนพนักงาน (คน)
781
624
53
45
27
15
17
455
1,236

บริษทั
ฝายการตลาดและการขาย
ฝายบัญชีและการเงิน
สายงานปฏิบัติการ
สายงานระบบสารสนเทศ
ฝายทรัพยากรบุคคล
สํานักบริหาร
บริษทั ยอย
รวมพนักงานบริษัทและบริษัทยอย
ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน
ประเภทผลตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัสรวม
รวม

2552
169,288,774
4,549,678
173,838,452

2553
178,261,228
1,632,030
179,893,258

(หนวย: บาท)
2554
176,743,381
7,446,221
184,189,602

บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนับตั้งแตป 2545 ดังนั้นในป 2553 และ ในป 2554 บริษัทไดจายเงิน
สมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1.8 และ 2.0 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรใหแกผูบริหาร กรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทจํานวน 6 ลานหนวย (รายละเอียดในสวนที่ 2.8 โครงสรางเงินทุน)
9.7

ขอพิพาทดานแรงงาน
ปจจุบัน บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน

9.8

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัทเปนประจํา เพื่อใหพนักงานมีทักษะความรู
ความสามารถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สอดคล อ งกั บ สภาวะการแข ง ขั น ในป จ จุ บั น โดยจั ด ให มี ก ารสั ม มนาทั้ ง ในรู ป แบบ
Orientationสําหรับพนักงานใหม การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมๆ รวมถึงใหมี
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและจากคําแนะนําของผูบังคับบัญชาที่มีประสบการณ นอกจากนี้บริษัทยังมีการ
จัดสงพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ ที่สําคัญ เชนการปรับเปลี่ยน มาตรฐานบัญชี และ
การบัญชีภาษีอากร เปนตน
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