บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

หมายเหตุ : ปจจุบันบริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายในแตบริษัทไดวาจางบริษัท อารพีเจเอ็ม โคชชิ่ง จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ โดยโครงสรางการบริหารงานของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ
ตางๆ ดังตอไปนี้
9.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายมนู เลียวไพโรจน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ศาสตราจารย นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม
ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี
นายสมโภชน วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายรัชเดช วจีสุธรรม
นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ
นายใช หมิง-ยู
นางรัตนา การุณกรสกุล
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
นางสาวอัญชลี การุณกรสกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีนายอนุโรจน นิธิพรศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นางรัตนา การุณกรสกุล ลงลายมือชื่อรวมกับนายรัชเดช วจีสุธรรม
หรือ นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายอภิชาติ การุณกรสกุล
หรือ นางรัตนา การุณกรสกุล ลงลายมือชื่อรวมกับนายชัยโรจน เวทยนฤมาณ หรือ นางสาวอัญชลี กา
รุณกรสกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายรัชเดช วจีสุธรรม หรือ นางสาวจิตติมา การุณก
รสกุล ลงลายมือชื่อรวมกับนายชัยโรจน เวทยนฤมาณ หรือ นางสาวอัญชลี การุณกรสกุล และประทับตรา
สําคัญของบริษัท
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวย
ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมผูถือ หุนเปนการประชุมสามั ญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
3. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
4. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติ
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพยฯ อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการ
เขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู อํ า นวยการ และคณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม ได แ ก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนตน รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูอํานวยการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่
ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ใดทํ า กั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย (ถ า มี ) ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
9. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนั้น ๆ ได
เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) (ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใด
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ) เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปรายการธุรกิจปกติและเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว
แลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศ อื่นใดของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณามอบอํ า นาจให แ ก ค ณะอนุ ก รรมการหรื อ บุ ค คลใด
ดังกลาวขางตนในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยไดมีการ
กําหนดขอบเขตและวงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน โดยไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัด
วงเงินแตอยางใด
9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายมนู เลียวไพโรจน
ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี
นายสมโภชน วัลยะเสวี

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมีและนายสมโภชน วัลยะเสวี เปนผูมีความรูและประสบการณเพียง
พอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายอนุโรจน นิธิพรศรี เปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3 ป
2. กรรมการตรวจสอบ
3 ป
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (charter)
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(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่ พ บหรื อ มี ข อ สงสั ย ว า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ดั ง ต อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อ ดํ าเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
9.4 คณะกรรมการบริหาร
เดิมบริษัทมีการแตงตั้งบุคคลทั้ง 3 ทานดังกลาว เปนคณะกรรมการบริหารของบริษัท และเมื่อ
บริษัทไดมีการแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด จึงไดมีมติแตงตั้งบุคคลทั้ง 3
ทานดังกลาวเปนคณะกรรมการบริหารของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายรัชเดช วจีสุธรรม
นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนายอนุโรจน นิธิพรศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสราง
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การบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความ
เห็ น ชอบ รวมตลอดถึ ง การตรวจสอบและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอของฝายจัดการ กําหนดโครงสรางองคกร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
กําหนดตอไป
3. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน เพื่อการดําเนินกิจการหรือการบริหารงาน
ของบริษัท และการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ
คณะทํางาน รวมถึงควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน
ที่แตงตั้งบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเปาหมายที่กําหนด
ไว และกํากับดูแลใหการดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิ จ ารณาเรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ต ามที่ ฝ า ยจั ด การ เสนอก อ นที่ จ ะนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แตไมเกิน
งบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
แลว
8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต
ละรายการภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท และกรณี ที่ ต อ งใช ท รั พ ย สิ น ของบริ ษั ท เป น หลั ก ประกั น ต อ งนํ า เสนอขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป
เพื่อเสนอคณะกรรรมการบริษัทอนุมัติ
10. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การ
เลิกจาง การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการ
ฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ (President)
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดย
อยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
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ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือ
การมอบอํานาจนั้น ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
12. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน และการใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
ภายในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยตองนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งตอไป13. ดําเนินการ
อื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9.5 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติแตงตั้งนายอนุโรจน นิธิพรศรี ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.

3.

ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบริษัท และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
ดูแลใหการเปดเผยขอมูลและรายงานสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตามระเบียบและขอกําหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
3.1
ทะเบียนกรรมการ
3.2
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
3.3
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
3.4
รายงานประจําปของบริษัท
3.5
รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
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9.6 ผูบริหาร
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวยรายชือ่ ดังตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล
2. นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ
3.
4.
5.
6.

นายใช หมิง-ยู
นายโยชิคาสึ คูราชิ
นายอนุโรจน นิธิพรศรี
นายสัมฤทธิ์ สวางคํา

ตําแหนง
กรรมการผูอํานวยการ
กรรมการผูจัดการ/ รักษาการผูอ ํานวยการฝาย
วิศวกรรม/ รักษาการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารทั่วไป *
ผูจัดการอาวุโสฝายบริหารบุคคล

* ฝายบริหารทั่วไปประกอบดวยงานบัญชีและการเงิน งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานดาน BOI

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการ
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัท ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
3. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ
งบประมาณประจําปของบริษัทที่ใชในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําป และกําหนด
อํานาจการบริหารงาน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ และเปาหมายทางธุรกิจ
เพื่อกําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับฝายบริหาร และฝายจัดการนําไปดําเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการ และเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และ
แผนธุรกิจที่วางไว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหาร และฝายจัดการและรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารจัดการ ความคืบหนาในการดําเนินงานตอคระกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
7. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
ตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร
8. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และเลิกจางพนักงานของบริษัท และกําหนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน
โบนัส และสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
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9. มีอํานาจในการแตงตั้ง และถอดถอน เจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงกรรมการ
ผูอํานวยการ (President)
10. มีอํานาจอนุมัติการใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อประโยชนบริษัท และ การทํารายการอื่นเพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่ง
อํา นาจการอนุ มัติ ดัง กล าวจะเป นการอนุ มัติ ร ายการปกติ ทั่ว ไปทางการคา โดยมีว งเงิน ในแต ล ะ
รายการไมเกิน 100 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูอํานวยการ (President) หรือผูรับมอบอํานาจจาก
กรรมการผูอํานวยการ (President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มี
สวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ กรรมการผูอํานวยการ (President) ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่อง
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติ
ต อ ไป ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค า ปกติ ซึ่ ง เป น ไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พย แ ห ง ประเทศไทย และ/หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9.7 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูอํานวยการ
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหาร
ของบริษัท โดยใหผูถือหุนใหญและ/หรือตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตาม
สายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระและผูบริหารของบริษัทรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณวุฒิ ประสบการณ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาใหความสําคัญตอผูมีทักษะ ประสบการณที่มีความ
จําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1) มีคุณสมบัติสอดคลองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย กฎของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่จะเปนประโยชน
และเพิ่มมูลคาใหแกบริษัท
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3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคา
ให แ ก บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื่ อ สั ต ย
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอยางเต็มที่
การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมา เป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สดุ กับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแต
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
5 ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขา
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เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวม
ในคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บริ ษั ทมี น โยบายแตง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระไมน อ ยกว า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดย
คุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมี
กรรมการอิ ส ระคนหนึ่ ง คนใดพ น จากตํ า แหน ง ก อ นครบวาระ คณะกรรมการบริ ษั ท อาจแต ง ตั้ ง
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขา
เปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุน
ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผู
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ถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่
มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระ
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
สวนที่ 2 หนา 81

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง โดยจะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปของบริษัท
• กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละ
รายตองเปนกรรมการอิสระ และตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให
ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณ
ดานการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได
• ผูบริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะสรรหาผู บ ริ ห ารโดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และมี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะตอ งไดรับการอนุมั ติจากคณะกรรมการบริษัท /หรือบุ คคลที่คณะกรรมการบริษั ท
มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ
โดยการแตงตั้งกรรมการอํานวยการตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูอํานวยการ
ไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจ
ของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
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9.8 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
• กรรมการ
ในอดีตที่ผานมาบริษัทมีการจายเบี้ยประชุมใหแกกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเทานั้น โดยกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนผูบริหารหรือพนักงานหรือ
ตัวแทนของผูถือหุนใหญของบริษัท กรรมการที่ไดรับเบี้ยประชุมในป 2552 - 2553 และไตรมาส
2 ป 2554 มีรายละเอียดดังนี้
2552

รายชื่อ

กรรมการ

2553
กรรมการ

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
60,000

30,000

3.ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี

ไตรมาส 2 ป 2554
กรรมการ

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
140,000

40,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
40,000

-

50,000

-

30,000

-

-

30,000

-

70,000

20,000

20,000

4.นายสมโภชน วัลยะเสวี

-

30,000

-

70,000

20,000

20,000

5.นายอภิชาติ การุณกรสกุล

-

-

-

-

-

-

6.นายรัชเดช วจีสุธรรม

-

-

-

-

-

-

7.นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ

-

-

-

-

-

-

8.นายใช หมิง-ยู

-

-

-

-

-

-

9.นางรัตนา การุณกรสกุล

-

-

-

-

5,000

-

10. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล*

-

-

-

-

5,000

-

11.นางสาวอัญชลี การุณกรสกุล

-

-

-

-

-

-

30,000

120,000

50,000

280,000

120,000

80,000

1.นายมนู เลียวไพโรจน
2.ศาสตราจารย นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม

รวม

หมายเหตุ : * ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และที่ประชุมผู
ถือหุนสามัญประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติใหกําหนดคาตอบแทนเปนเงินและ
จายใหแกคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง
1)
2)
3)
4)
5)

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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คาตอบแทน
(บาท/คน/การประชุมแตละครั้ง)
10,000
10,000
5,000
10,000
5,000

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
• ผูบริหาร
ในป 2552 - 2553 และไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหารจํานวน 7 ราย
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวไดแก เงินเดือน โบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป 2552
ป 2553
ไตรมาส 2 ป 2554*
จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน จํานวนราย คาตอบแทน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คาตอบแทนผูบริหาร
7
11,912,690
7
10,583,773
6
4,613,044
หมายเหตุ: * ตามงบการเงินรวมไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหผูบริหารจํานวน 9 ราย คิด
เปนจํานวนเงินรวม 7.08 ลานบาท ประกอบดวยคาตอบแทนในสวนของบริษัท เอทู พีทู และ API จํานวน
4.61 ลานบาท 0.54 ลานบาท 1.26 ลานบาท และ 0.67 ลานบาทตามลําดับ

ข. คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 9.9 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ซึ่ ง จะทํ าให เกิ ด ความเชื่ อ มั่น กั บทุ ก ฝา ยที่เ กี่ ย วข อ งและส ง ผลให ธุ รกิ จ มีค วาม
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความ
เปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการ
เสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่
จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการ
ประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน
การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของ
บริษัท เปนตน
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปน
การสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขา
รวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม หรือเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และใหโฆษณาคํา
บอกกลาวนัดประชุ มในหนัง สือพิม พไม นอยกวา 3 วันก อนวั นประชุม โดยจะต องโฆษณาเป น
ระยะเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และจะเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทาง Website ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษา
ขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
4. กอนวันประชุม เปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนา
กอนวันประชุม
5. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมี
กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. ในการประชุ ม เพื่อ เลือ กตั้ ง กรรมการ ได เป ดโอกาสใหผู ถือ หุนสามารถลงคะแนนเสีย งเลือ กตั้ ง
กรรมการไดทีละคน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทน
ของผูถือหุนอยางแทจริง
7. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง Website
ของบริษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม โดยเฉพาะกับผู
ถือหุนสวนนอย โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสม ผานทางคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
กําหนดในระเบียบวาระการประชุมตอไป
ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดย
กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู
ถื อ หุ น ที่ ต อ งลงมติ ใ นแต ล ะวาระ และยั ง เป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ ก รายแสดงความคิ ด เห็ น
ข อ เสนอแนะ ซั ก ถามในแต ล ะวาระโดยใช เ วลาอย า งเหมาะสมเพี ย งพอ โดยประธานที่ ป ระชุ ม จะ
ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมทั้งมีนโยบายที่จะไมเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุม
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุม
กอนตัดสินใจ
บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูล
ภายในใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนได
เสียทุกราย โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกัน
การใช ข อ มู ล ภายในแสวงหาประโยชน สว นตนเป นคํ า สั่ งที่ เ ปน ลายลั กษณ อั กษร รวมทั้ งกํ า หนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือ
ขอ มูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อัน
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและ
พนั ก งานที่ อ ยู ใ นหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ต อ งไม ใ ช ข อ มู ล ดั ง กล า วก อ นเป ด เผยสู
สาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง คู
สมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผาน
กองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และ
หลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วัน
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทํา
การใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูล
ภายในของบริษัทไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง
การพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
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นอกจากนี้ บริษัทไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนว
ทางการจัดการเรื่องการมีสวนไดเสียอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียใน
เรื่องนั้นจะตองรายงานใหบริษัททราบโดยทันที และไมรวมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
ได กํ า หนดแนวทางเพื่ อ มิ ใ ห ก รรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารที่ มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ส ว นเกี่ ย วข อ ง เข า ร ว ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน
ไดแก ผูถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา
คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี
นอกจากนี้ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทได คํ า นึ ง ถึ ง สิ ทธิ ข องผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก ฝ า ย ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน และไมกระทํา
การใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ตลอดจนมุงมั่นที่จะสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัท อยาง
ยั่งยืน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งยึด
มั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน

: ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน
สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยถือวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคา
และเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันองคกรใหประสบความสําเร็จ โดยสงเสริมและ
พั ฒ นาให มี ค วามรู ใ นการทํ า งานควบคู ไ ปกั บ การมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ตามปฏิธานของบริษัทที่กําหนดวา “มุงสรางคนดี ทดแทนคุณแผนดิน” ดังนั้นจึง
มุงเนนการเสริมสรางใหพนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญู
และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เสริมสราง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม สงเสริมการ
พัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ
พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
รักษาสภาพแวดลอมการทํางาน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน
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ลูกคา

: มุงมั่นสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอ
ลูกคา โดยลูกคาจะตองไดรับสินคา/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ
ราคาที่ เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานที่ไ ดกํ าหนดไว รวมทั้ง ปฏิ บัติ ตาม
เงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินคาและบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกคา
อยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูที่เกี่ยวของ

คูคาและเจาหนี้

: คํานึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการ
ดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และกติกาที่กําหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆอยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอเจาหนี้
อยางเปนธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา การดูแลหลักทรัพยค้ําประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคูคา และเจาหนี้ลวงหนา หากไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญา และรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว

คูแขง

ปฏิ บัติ ต อ คู แ ขง ทางการคาสอดคล อ งกั บหลั กสากลภายใต ก รอบแห ง กฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยาง
เสมอภาคกัน ไมกีดกันผูอื่นในการเขารวมแขงขันทางธุรกิจ ไมทําลายชื่อเสียงของ
คูแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายสี และโจมตีคูแขงโดยปราศจากมูล
ความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอการแขงขัน

ภาครัฐ

ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทํา
ธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจ
สงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม และขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทั้งตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท

สังคม ชุมชน และ : มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คม ตลอดจนคํ า นึ ง ถึ ง การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดําเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะตองทําใหแนใจวาผลิตภัณฑและการประกอบธุรกิจของบริษัททุก
อยางถูกตองและสอดคลองกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานตางๆ ตลอดจนสงเสริม
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ใหพนักงานมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอ ม
รวมทั้งใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยูตาม
สมควร
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
โปรงใส ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่
สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน และ
ผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นัก
ลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และบน website ของบริษัท
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหนายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายอนุโรจน
นิธิพรศรี ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถวนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และประสบการณที่สามารถ
เอื้อประโยชนใหกับบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร
รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไป
ตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับ
ดู แ ลให ก ารบริ ห ารจั ด การของฝ า ยบริ ห ารเป น ไปตามเป า หมายและแนวทางที่ ไ ด กํ า หนดไว และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่ ง จะทํ า ใหเ กิ ด การถ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต า งๆ และมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน
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ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน
รายใหญ จํ า นวน 7 คน (โดย 4 ใน 7 คนดํ า รงตํ า แหน ง เป น ผู บ ริ ห ารและ/หรื อ ดํ า รงตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
ตรวจสอบ) ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออก
จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป
แรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการผูออกจากตําแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและกรรมการผูอํานวยการตองไมเปนบุคคล
เดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททํา
หนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด โดยประธาน
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูอํานวยการเปนบุคคลคนละคนกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหนาที่ความรับผิดชอบได
เปดเผยไวในหัวขอ 9.1.6)
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง
กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (รายละเอียดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.1)
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การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแล และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผูอํานวยการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับ
กรรมการผูอํานวยการ เปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเปนผลมา
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝายจัดการ
เป น ผู นํ า การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยสนั บ สนุ น ให
กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่
ประธานในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน
แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูอํานวยการ
อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่กรรมการผูอํานวยการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต
กรอบอํ า นาจที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท (รายละเอี ย ดอํ า นาจหน า ที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.7)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
บริษัทมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน
เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกพนักงาน
เปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสื่อสารภายใน
องคกรในรูปแบบตางๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดาน
ตางๆ ไดแก การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน
การใชขอมูลภายในและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การรับและการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเปนกลางทางการเมือง การปฏิบัติตอพนักงาน และความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
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ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด
รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น
และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ตองทบทวนและเปดเผยรายการที่เปนผลประโยชนที่ขัดกันใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ
หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และในการพิจารณาการเขาทําธุรกรรมตางๆ กําหนดใหผู
ที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองไมเขารวมการพิจารณา และไมมีอํานาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทํารายการใหพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชราคา และเงื่อนไข
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบ
ขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน และหลังการเผยแพร
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความ
มั่ น ใจต อ ฝ า ยจั ด การในการช ว ยลดความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ ช ว ยให ก ารดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปอง
คุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการเงินมี
ความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวย
คุมครองเงินลงทุนของผูถือ หุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
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สินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทํา
และทบทวนระบบการควบคุ ม ทั้ง ดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ
ระเบี ย บ นโยบาย และการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการจั ด การความเสี่ ย ง และยั ง ให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทไดวาจางบริษัท อารพีเจเอ็ม
โคชชิ่ง จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเขามาทําหนาที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมสวนที่ 2 ขอ 10 ระบบควบคุมภายใน)
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในดานการบริหารความเสี่ยง และเปนผูรับผิดชอบกําหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององคกร
เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
โดยปจจุบันบริษัทไมไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบเอง เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายที่ไดกําหนดไว โดยมีหลักการกําหนดวา หากมีความ
เสี่ยงใดที่จะเปนอุปสรรค ตอการดําเนินธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัท
จะต อ งมี ม าตรการในการบริ ห ารความเสี่ ย งเหล า นี้ พร อ มกั บ ส ง เสริ ม และกระตุ น ให ทุ ก คนสร า ง
วัฒนธรรมการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง ทําความเขาใจสาเหตุของความเสี่ยง
และดําเนินการแกไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม
ตลอดจนการใช เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช ว ยในการป อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ
วัตถุประสงคในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดําเนินการ
อยางเปนระบบดังกลาวขางตน จะสงผลใหบริษัทสามารถไดรับประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ
ที่จะสรางคุณคาเพิ่มใหแกองคกรดวย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยได ม อบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่
สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และ
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นํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป น
ผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน
และสม่ําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสงเอกสารประกอบวาระการประชุม
ลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
กอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษัท
ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอํานวยการเปนผูรวมกันกําหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละ
คนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื่ องตางๆ ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่ งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม จะเป ด
โอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวม
ประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝายบริหารของบริษัท
ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอ
คัดคานไวในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษัทได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปน
ผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสาร
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เกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการ
ประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเอง
ตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหาร
รวมดวย และแจงใหกรรมการผูอํานวยการทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายมนู เลียวไพโรจน
ศาสตราจารย นพ.อุดมศิลป ศรีแสงนาม
ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี
นายสมโภชน วัลยะเสวี
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายรัชเดช วจีสุธรรม
นายชัยโรจน เวทยนฤมาณ
นายใช หมิง-ยู
นางรัตนา การุณกรสกุล
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล*
นางสาวอัญชลี การุณกรสกุล

คณะกรรมการบริษทั
2552
2553
2554
(ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – มิ.ย)
3/3
6/6
4/4
3/3
5/6
3/4
3/3
6/6
4/4
3/3
6/6
4/4
3/3
6/6
4/4
2/3
6/6
4/4
3/3
4/6
4/4
1/3
5/6
3/4
0/3
1/6
1/4
1/6
1/4
0/3
1/6
0/4

คณะกรรมการตรวจสอบ
2552
2553
2554
(ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – มิ.ย.)
3/3
6/6
4/4
3/3
6/6
4/4
3/3
6/6
4/4
-

หมายเหตุ : * ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

4. คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ และผู บ ริ ห ารแต ล ะคน โดยอยู ใ นรู ป ของค า ตอบแทน
กรรมการ และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส
คาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการชุดยอย
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของคาตอบแทนและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนปรากฎในขอ
9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการผูอํานวยการและผูบริหาร
บริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
โดยเปนอัตราที่แขงไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่
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ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก
กรรมการผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.10 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ขอบังคับ ใหกรรมการ และผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองรักษาความลับและ/
หรือขอมูลภายในของบริษัท ไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหา
ประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกผูอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมทั้งตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทโดยใช
ความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน
ของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้กรรมการ
ผูบริหาร พนักงานและลูกจางซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ภายใน 1 เดือนกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป ทั้งนี้ขอบังคับดังกลาวให
รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหารและลูกจางของบริษัทดวย
นอกจากนี้บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจในภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก
กรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจางพนสภาพ
การเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
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9.11 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) จํานวน
ทั้งสิ้น 811 คน โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
ฝาย
ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
ฝายจัดซื้อ (Supply Chain Development)
ฝายวิศวกรรม (Technical Development)
ฝายปฏิบัติการและบริหารคุณภาพ (Operation and
Quality Management)
ฝายบริหารบุคคลและธุรการ (Human Resource and
General Affairs)
ฝายบริหารทั่วไป (Administration)
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
10
5
75
666
32
23
811

• คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2552 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานจํานวนเฉลี่ย 585 คน รวมเปนเงินจํานวน
106.97 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาครองชีพ คานายหนา เงินสํารองเลี้ยงชีพ เงิน
ประกันสังคมโบนัส และอื่นๆ
สํ า หรั บ ในป 2553 บริ ษั ทจ า ยค า ตอบแทนให พ นั ก งานจํ า นวนเฉลี่ ย 632 คน รวมเป น เงิ น
จํานวน 147.39 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาครองชีพ คานายหนา เงินสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และอื่นๆ
สําหรับในไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหพนักงานจํานวนเฉลี่ย
811 คน รวมเปนเงินจํานวน 44.56 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาครองชีพ คา
นายหนา เงินสํารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชนพนักงาน และอื่นๆ
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 กับธนาคาร กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงาน
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว
• คาตอบแทนอื่น
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• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ
อันจะทําใหเกิดประโยชนแกบริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสรางผลงาน
ใหกับบริษัท โดยมีแผนการฝกอบรมประจําปทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ โดยในป 2553 บริษัทไดจัดฝกอบรมพนักงาน เทากับ 24,802
ชม.ตอป หรือคิดเปนจํานวน 36.21 ตอคนตอป
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