บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริห าร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายสมพล ฤกษวิบูลยศ รี

ฝายตรวจสอบภายใน*

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
นางสาวสกุณา บายเจริญ
เลขานุการบริษัท
นางสาวกัญญาวีร ชื่นอัจฉริยะ

เจาหนาที่บริห ารสายงานบริหารจั ดการ
นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายจัดซื้อ

ฝาย MIS

เจาหนาที่บริห ารสายงานปฏิบัติการ
นายปรีชา ชุณหชัชวาล

เจาหนาที่บริห ารสายงานบัญชีและการเงิ น
นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

ฝายโรงงาน

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายการตลาด

ฝายโครงการ

ฝายพัฒนาธุรกิจ

ฝายซอมบํารุง

ฝายปฏิบัติการ

*

หมายเหตุ: บริษัทวาจางบริษัท เอสพี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประสานงานรวมกับทีมงานฝายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งไดเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน
มีนาคม 2555 เปนตนมา
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โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริห าร โดยคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุ ดย อ ยตา งๆ และผู บ ริ ห ารของบริ ษัท ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณวุ ฒิที่ มี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวของ โดยโครงสรางการบริหารงานของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นายเมตตา จารุจินดา
นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
นางสาวสกุณา บายเจริญ
นายปรีชา ชุณหชัชวาล
นายศรีสันต จิตรวรนันท
นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข
นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน
นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวกัญญาวีร ชื่นอัจฉริยะ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการลําดับที่ 5 เปนตัวแทนจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย โดยกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน
ไมไดสงตัวแทนเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขของสัญญาลงทุน กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย
และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสินมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทได 2 ทาน และการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากกองทุนทั้งสองกอนดําเนินการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 ไดมีการทําสัญญายกเลิก (Termination Agreement) เพื่อยกเลิกสัญญาลงทุนและ
สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อไมใหการดําเนินการตามเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุในสัญญาดังกลาวกระทบตอสิทธิของผูถือหุนราย
ยอยภายหลังที่บริษัทไดเสนอขายหุนใหแกประชาชนแลว โดยสัญญายกเลิกจะมีผลภายหลังจากไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
บังคับกอน (Condition Precedent) ที่ไดกําหนดไวครบถวนแลว ซึ่งรวมถึงการที่หุนของบริษัทไดเขาจดทะเบียนและเริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ แลว (รายละเอียดสัญญาลงทุน สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวของ และสัญญายกเลิก พิจารณาไดจาก
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ) นอกจากนี้ ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนของบริษัทในครั้งนี้ กองทุนออรีออส เซาท อีสต เอเชีย จะไดนําหุนสามัญเดิมของบริษัทจํานวน 40,600,260 หุน
มาเสนอขายในครั้งนี้ดวย ซึ่งจะทําใหภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว กองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย จะถือหุนใน
บริษัท 39,809,980 หุน คิดเปนรอยละ 9.81 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน และเมื่อ
รวมกับหุนของบริษัทที่ถือโดยกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน จํานวน 40,250,120 หุน กองทุนทั้งสองจะถือหุนของ
บริษัทรวมกันเทากับ 80,015,100 หุน คิดเปนรอยละ 19.71 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ
เพิ่มทุน

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 72

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

อย างไรก็ตาม ถึงแมจะมี การทําสัญญายกเลิก และการจะขายหุนสามัญ เดิม ของบริษัทบางส วนที่ ถือโดยกองทุน
ออรีออส เซาท อีสต เอเชียดังกลาวขางตน ปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรรมการบริษัทแต
อยางใด
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี นางสาวสกุณา บายเจริญ นายปรีชา ชุณหชัชวาล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถา
จํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการที่อยูในตํา แหนงนานที่ สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้ น อาจจะเลือกเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต และรักษาผลประโยชน
ของบริษัท
2) กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
3) กําหนดแผนธุรกิจ โครงสรางองคกรและการบริหาร อํานาจการบริหารงาน งบประมาณประจําป งบทําการ
ประจําป ตลอดจนดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
ดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามที่คณะกรรมการไดกําหนดไว
4) พิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีกับธนาคาร การกูหรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน หรือการชําระเงิน หรือ
ใชจายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน การใชจายเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อดําเนินการตางๆ เปนตน
5) พิจ ารณาแต ง ตั้ ง และกํ า หนดบทบาทหน าที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร และ/หรื อ
กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจําเปนเพื่อดูแลกิจการเฉพาะกิจ ดูแลผลประโยชนของบริษัท และดูแลระบบ
บริหารใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
6) ประเมิ น ผลงานของฝา ยบริ ห ารอย า งสม่ํ า เสมอ การแต ง ตั้ ง และถอดถอนผูบ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท เช น
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูงอื่นๆ รวมทั้ง
ดูแลกลไกการจายคาตอบแทนผูบริหารและพนักงานอยางเหมาะสม
7) จัดใหบริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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8) ดําเนินการใหบริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลใหบริษัทมีการบริหารจัดการตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9) กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
รายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
10) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป
11) ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน และ
มีการรายงานขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญ และรายงานทางการเงินแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางถูกตองและเปนไป
ตามที่ขอกฎหมายกําหนด โดยกรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือ
ถือหุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัตกิ ารทํารายการในเรื่องนั้น
12) ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ รวมทั้งมี
การรายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
13) พิจารณาอนุมัติ และ/หรือใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย การลงทุน
และการดําเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของ ยกเวนเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
แทนคณะกรรมการก็ได แตการมอบอํานาจดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวง
ที่ทําใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี)
ยกเวนเปนการขอมติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติไวแลว
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายเมตตา จารุจินดา
นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน
นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน และนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวแสงอรุณ โตศาสตร เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตเปนกรณีที่ออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่ง
อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
การรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6) ระหวางการปฏิบัติงาน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดตอไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที




รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การทุจริต หรือรายการที่ไมปกติ หรือการบกพรองอยางมีนัยสําคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท
การฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศและขอกําหนดของตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมสามารถแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที สมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 75

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

7) หากผูสอบบัญชีของบริษัทพบเหตุการณที่นาสงสัย เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของบริษัท ละเมิดกฎหมาย และผูสอบบัญชีไดรายงานเหตุการณดังกลาวตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตองดําเนินการโดยไมชักชาในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และผูสอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับ
รายงานจากผูสอบบัญชี
8) จั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป ด เผยไว ใ นรายงานประจํ า ป ข องบริ ษั ท โดยให ป ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว รายงานดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานงบการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายจัดการ
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารายงาน ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของและ
จําเปน
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามที่
จําเปนหรือเห็นสมควร
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยบุคคลจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
นางสาวสกุณา บายเจริญ
นายปรีชา ชุณหชัชวาล
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือก
เขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
1) ดูแลจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2) กํ า หนดแนวนโยบาย กลยุ ท ธ แผนธุ ร กิ จ งบประมาณ และงบทํ า การประจํ า ป ข องบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกรของบริษัท (Organization Chart) อํานาจการบริหารงาน คาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง รวมทั้งกําหนดโครงสรางเงินเดือน สวัสดิการและคาตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานบริษัทกอนนําเสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
4) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจําป หรือเกินกวางบประมาณประจําป ได
เปนจํานวนเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอป และอนุมัติคาใชจายที่เพิ่มจากงบทําการประจําปไมเกินมูลคา 10 ลานบาท และเมื่อมี
การอนุมัติดังกลาวแลวใหแจงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบตอไป
5) พิจารณาอนุมัติการขอกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาทตอป ในกรณีที่เกิน
วงเงินที่กําหนดไวใหคณะกรรมการบริหารนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตอไป
6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานตางๆ ไดแก นโยบายการผลิตและการจัดหาสินคา นโยบายการขายสินคาและ
โครงสรางราคา และการเปด/ปดสาขา เปนตน
7) บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมการดําเนินงานตางๆของบริษัท โดยการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงการติดตามและประเมินความเสี่ยง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
8) มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และสั่งการ ภายใตขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
9) ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนธุรกิจ และแนวทางบริหารงานดาน
ตางๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
10) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม
รวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) หรือรายการที่ไมอยูภายใตการ
ดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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9.1.4 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง
นางสาวกัญญาวีร ชื่นอัจฉริยะ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทแทนเลขานุการบริษัททานเดิมที่มีการโอนยายตําแหนง ซึ่ง
เป น ไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 แก ไ ขโดยพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่อทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําแกคณะกรรมการและผูบริหาร
เกี่ยวกับกฎเกณฑ และกฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและ
การประชุมผูถือหุนของบริษัท ดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว รวมทั้งทําหนาที่จัดทําและ
เก็ บ รั ก ษาเอกสารสํ า คั ญ ของบริ ษั ท ได แ ก ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจําปของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และการเก็บ
รักษารายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ตลอดจนมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.1.5 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
นางสาวสกุณา บายเจริญ
นายปรีชา ชุณหชัชวาล
นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี
นางสาวแสงอรุณ โตศาสตร

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
เจาหนาที่บริหารสายปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ
เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1) กํากับดูแลและ/อนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2) จัดเตรียมนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ โครงสรางการบริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท
เสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
4) มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนตําแหนง พักงาน เลิกจาง กําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ รวมทั้ง
บําเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัท
5) มีอํานาจในการออก แกไข เพิ่มเติม และปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ บันทึก และขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อให
การปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทํางานภายในองคกร
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6) มีอํานาจอนุมั ติใบสั่งซื้อ สัญ ญาจาง/เชา/เชาซื้อ สินทรัพยถาวรวงเงินไมเกิน 5 ล านบาท อนุ มั ติการจําหนาย
สินทรัพยถาวรวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท รวมทั้งมีอํานาจอนุมัติการโอนยายสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงานหรือสาขา
7) มีอํานาจอนุมัติใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้ออาหารสด อาหารแหง วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณตางๆ ที่มีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาท
ขึ้นไป รวมทั้งมีอํานาจในการเพิ่มสินคา ปรับราคาสินคา ปรับมาตรฐานการจําหนายสินคา เชน น้ําหนัก รูปรางสินคา ปนตน
8) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง รวมทั้งดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
9) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควร จะ
ไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) หรือรายการที่ไมอยูภายใตการ
ดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ การคัดเลือกกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ในทางปฏิบัติเมื่อมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการหรือผูบริหารเพิ่ม บริษัท
โดยกรรมการที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันจะมีการหารือรวมกันเพื่อกําหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ
ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัท เขามาเปนกรรมการหรือผูบริหาร โดยจะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ คุณสมบัติที่สําคัญมีดังนี้
-

กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร

1) มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย กฎเกณฑและขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดี
2) มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตางๆ ที่จะเปนประโยชนและเพิ่ม
มูลคาใหแกบริษัท
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคาใหแกบริษัท
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอยาง
เต็มที่
การเลือกและแตงตั้งกรรมการ เปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการ ดังนี้
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1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน
เปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได
รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ใน
กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา
2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
6. ในกรณีที่ ก รรมการพ น จากตํา แหน งทั้ง คณะ ใหค ณะกรรมการที่ พนจากตํ าแหน งยัง คงอยู รัก ษาการใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทตอไปเพียงเทาที่จําเปนจนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปน
อยางอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายใน
หนึ่งเดือ นนับแตวันพนจากตําแหนง โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบสี่วันกอ นวันประชุม และ
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โฆษณาคํากลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวัน
ติดตอกัน
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
-

กรรมการอิสระ

บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่
จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับ
แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
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บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับ
แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปของบริษัท
-

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน
เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และตองไม
เปนกรรมการที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ
การเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทําหนาที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได
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-

ผูบริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในธุรกิจของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ นอกจากนี้การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดานการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
 กรรมการ
ในป 2554 และในชวง 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี
2. นางสาวสกุณา บายเจริญ
3. นายปรีชา ชุณหชัชวาล
4. นายศรีสันต จิตรวรนันท
5. นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน1/
6. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข2/
7. นายเมตตา จารุจินดา
8. นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน
9. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ
รวม
หมายเหตุ :

คาตอบแทนป 2554
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
60,000
20,000
30,000
75,000
50,000
50,000
20,000
60,000
25,000
295,000
95,000

(หนวย : บาท)
คาตอบแทนป 2555 (ม.ค. - มิ.ย.)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
20,000
30,000
20,000
20,000
10,000
20,000
10,000
90,000
40,000

1/

นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน แสดงความจํานงที่จะไมขอรับตําแหนงกรรมการของบริษัท หลังจากที่
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลว

2/

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทแทนนางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 และบริษัทไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 มีมติใหกําหนดคาตอบแทนเปนเงินและจาย
ใหแกคณะกรรมการของบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ไดแก คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และผลตอบแทนประจําป ดังนี้
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คาเบี้ยประชุม
ตําแหนง
1)
2)
3)
4)

ประธานกรรมการของบริษัท
กรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
15,000
10,000
10,000
5,000

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 กําหนดใหคณะกรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน
ไดแก คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเทานั้น โดยกรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท และ/หรือ
คาตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆ
 ผูบริหาร
ในป 2554 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร ดังนี้
คาตอบแทน
เงินเดือน และผลประโยชนหลังออกจากงาน

จํานวนราย
5

ป 2554
คาตอบแทน (บาท)
13,202,091

ป 2555 (ม.ค. - มิ.ย.)
จํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
5
7,293,758

ข. คาตอบแทนอื่น
-ไมมี9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหเกิด
ความเชื่ อ มั่ น กั บ ทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งและส ง ผลให ธุ ร กิ จ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานอย า งมี
จรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ
ดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น
อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและใน
ฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ
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บัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ
ของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชี
ของบริษัท พรอมทั้งจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนาย
ทะเบียนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม หรือเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ
ไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม ทั้งนี้และจะเผยแพรขอมูลดังกลาวผานทาง Website ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนได
มีเวลาในการศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผู
ถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
3. ในกรณีที่ผูถือ หุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริ ษั ทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
4. กอนวันประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
5. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามใน
วาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ
ไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน ซึ่ง
ผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน
ของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง
7. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง Website ของบริษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือรายยอย ผู
ถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยในการเสนอเรื่องที่เห็นวาสําคัญ
และควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา กอนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนขึ้น
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เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพรอม เพื่อนําวาระที่ผูถือหุนเสนอมานั้นกําหนดเปนวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทตอไป
นอกเหนือจากสิทธิของผูถือหุนตามกฎหมาย ผูถือหุนมีสิทธิที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอการแตงตั้ง
บุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.

เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนเดียวกันหรือหลายรายรวมกันได

2.

มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 2,000,000 หุน

2.

ถือหุนของบริษัทในสัดสวนตามที่กําหนดในขอ 2 ตอเนื่องมาไมนอยกวา 1 ป และตองถือหุนในวันที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน บริษัทไดใหสิทธิแกผูถือหุนนอกเหนือจากที่
กําหนดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือ
หุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และมาตรา 100
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนซึ่งถือหุนรอยละยี่สิบ หรือรอยละสิบของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิทําหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอใหคณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาว
ขางตนได
การเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุนจะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ
พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา สําหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
บริษัท ตองระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียดอื่นๆที่เปนประโยชน รวมทั้งการใหความยินยอมของบุคคล
ดังกลาว โดยบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อ
คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
สรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
อยางไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงาน ที่กํากับดูแลบริษัท
เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผูถือหุนให
ขอมูลไมครบถวน หรือ ไมถูกตอง หรือกรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอได เรื่องที่
ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวา
รอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัท
ไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด โดยบริษัทจะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพย และ website ของบริษัท
ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอนเริ่มการประชุม
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ และยัง
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เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสม
เพีย งพอ โดยประธานฯจะดําเนินการประชุมตามลําดับ วาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะไมริดรอนสิท ธิของผูถือหุ นใน
การศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขารวมประชุมผูถือหุน เชน บริษัทไมมีนโยบายที่
จะไมเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูล
ประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
บริษัทกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแกตนเองหรือ
ผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทไดกําหนดแนวทาง
ในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําสั่งที่เปน
ลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใช
ความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อัน
กอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออ ม นอกจากนี้ กรรมการ ผู บริหารและพนักงานที่ อ ยู ใน
หนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดย
ทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาวอยางนอย 1 วันทําการ
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือนําไป
เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรื่องการ
มีสวนไดเสียอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย
หรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นจะตองรายงานใหบริษัททราบโดยทันที และไมรวม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมีสวน
เกี่ยวของ เขารวมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดย
บริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาว
ไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน
และไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมทั้งเคารพ
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สิทธิของผูถือหุนในการรับทราบขอมูลของบริษัท โดยจะเปดเผยขอมูลเพื่อใชในการ
ประเมินการบริหารงานของบริษัท และขอมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงิน
ของบริษัทอยางถูกตองตามความเปนจริง ตลอดจนบริษัทจะสรางความเจริญเติบโต เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดําเนิน
ธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
พนักงาน

: บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนา
องคกรใหมีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมใหความ
มั่นใจในคุณภาพชีวิต รวมทั้งดูแลสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางานใหมีความปลอดภัย
ตอชีวิตของพนักงาน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทา
เทียมและเสมอภาคกัน และบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ
กับพนักงานอยางเครงครัด

ลูกคา

: บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเนื่อง เพื่อความพอใจสูงสุด
ของลูกคา โดยลูกคาจะตองไดรับสินคา/บริการที่ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในระดับ
ราคาที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม ดู แ ล สร า งความสั ม พั น ธ และเป น มิ ต รที่ ดี กั บ ลู ก ค า
ตลอดจนมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอบกพรองมา
ปรับปรุงแกไขโดยเร็ว

คูคาและเจาหนี้

: บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยใน
การดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ และมีจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา
ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆอยางเครงครัด และมีการปฏิบัติตอเจาหนี้อยางเปน
ธรรม รวมถึงการชําระคืนตามกําหนดเวลา ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามขอสัญญาอยาง
ถูกตอง ครบถวน

คูแขง

: บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมกีดกันผูอื่น
ในการเขารวมแขงขันทางธุรกิจ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม รวมทั้งจะไมกลาวหาในทางรายแกคูแขงทาง
การคา โดยปราศจากซึ่งมูลแหงความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอ
การแขงขัน

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม

: บริษัทไดใหความสําคัญดานชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในดานความปลอดภัย
และคุณภาพชีวิต ตลอดจนคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่ใชบังคับอยู รวมทั้ง
รวมมือเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมตามสมควร อาทิ
โครงการส ง เสริ ม ใหนั ก เรีย น นัก ศึก ษา มี ง านทํา ในชว งว า งจากการเรี ย น โครงการ
โรงงานสี ข าว และโครงการจั ด ระเบี ย บและพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ ยกระดั บ
มาตรฐานภัตตาคารและสถานบริการ เปนตน
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับ
บริษัทเพื่อใหมีขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใส ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูล
ทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผู
ลงทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได เ ผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ต อ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น และ
สาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน website ของบริษัท
รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับ ผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า งครบถ ว นเพี ย งพอในงบการเงิ น ซึ่ ง ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกลาว
ยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหรองประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชน
ใหกับบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนิน
กิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใต
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตามเปาหมายและแนวทาง
ที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
โดยในปจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 คน ประกอบดวย กรรมการบริษัทที่ไม
เปนผูบริหารจํานวน 5 คน โดยมีกรรมการ 3 คน เปนกรรมการอิสระและดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอีก 1 คน เปนตัวแทนจากกองทุนออรีออส เซาท อีสท เอเชีย และกองทุนสวนบุคคลของธนาคารออมสิน ซึ่งเปน
กลุมผูรวมทุนและผูถือหุนรายใหญของบริษัท (ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ถือหุนบริษัทจํานวนรวม 120,615,360 หุน คิดเปน
รอ ยละ 35.00 ของทุ นที่ ออกและเรียกชําระแล วของบริษัท ) สําหรับกรรมการบริษัท ที่ เป นผูบ ริห ารมีจํานวน 3 คน
ประกอบดวย ประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน รองประธานเจาหนาที่บริหาร 1 คน และเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 1
คน โดยโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัท
ทั้งหมด ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหาร
เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ บริ ษั ท ทั้ ง นี้ จํ า นวนกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ สํ า นั ก งาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการผูออกจาก
ตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดย
บริษัทมีบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนบุคคลเดียวกัน เนื่องจากบุคคล
ดังกลาวเปนผูทรงคุณวุฒิและสามารถใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ แกบริษัทไดเปนอยางดี โดยบริษัทไดมีการแบงแยกบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะไมดํารงตําแหนงใดๆ ใน
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆอีก นอกเหนือจากการเปนประธานกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อให
เกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัท
ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการ
ดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหนาที่ความรับผิดชอบไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.4)
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน
วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ไดเปดเผยไวใน
หัวขอ 9.1.1)
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการ
บริ ห ารงานประจํ า วั น ออกจากกั น อย า งชั ด เจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารถู ก เลื อ กตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร โดยเปนผูนําและมีสวน
สําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนด
เปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝายจัดการ เปนผูนําการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 90

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานเจาหนาที่บริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.5)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา บริษัทมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนไดเสีย โดยนํามาใชและเผยแพรใหแกพนักงานเปนแนวทางการปฏิบัติ เปนแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองใน
การประกอบธุรกิจ โดยที่จรรยาบรรณดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงคานิยม และแนวทางปฏิบัติงานที่พนักงานทุกคนพึง
ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดานตางๆ ไดแก
(1) การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตและยุติธรรม
(2) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามจารีต ประเพณี ศีลธรรมอันดี
(3) การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
(4) การปฏิบัติงานโดยใชทักษะความรู ความสามารถ และความเปนมืออาชีพของบุคคลากร
(5) การจัดทําบันทึกและรายงานตางๆใหถูกตองสมบูรณ
(6) การรักษาขอมูลของบริษัท
(7) การเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
(8) การจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในกิจกรรมทุกดานของบริษัท ตลอดจนการกําหนด/พัฒนาระเบียบ
มาตรฐานของการปฏิบัติภายในบริษัท
(9) การเปดเผยขอมูล และใหความรวมมือกับองคกรกํากับดูแลทั้งภายในและภายนอก
(10) การรายงานการละเมิดแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายที่ไมใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชน
ของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับ
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รายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวม
การพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ซึ่ ง ได มี ก ารพิ จ ารณาความเหมาะสมอย า งรอบคอบ รวมทั้ ง บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ข อง
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดานผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบ
การเงิน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเปน
ของตนเอง ของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ไดหามมิให
กรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน และหลังการเผยแพร
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 1 วันทําการ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลดความเสี่ยง
ทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงานทางการ
เงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครองเงินลงทุน
ของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตาง ๆ ไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยใหบริษัท เอสพี
ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล
ไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาระบบ
ที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทาง
บัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือ
ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท
เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ
รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทาง
การเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจัดสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได รวมทั้งมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีการบันทึก
การประชุม และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบริษัท และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขา
รับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่
เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนน
เสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝายบริหารของบริษัทตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยาง
รวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการ
ประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการ
ประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติ
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คณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย และแจงใหประธานเจาหนาที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้

1. นายสมพล ฤกษวบิ ูลยศรี
2. นางสาวสกุณา บายเจริญ
3. นายปรีชา ชุณหชัชวาล
4. นายศรีสันต จิตรวรนันท
5. นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน1/
6. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข2/
7. นายเมตตา จารุจนิ ดา3/
8. นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน3/
9. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ3/
หมายเหตุ :

4.

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2554
1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2555
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
8/8
3/3
8/8
3/3
8/8
3/3
8/8
3/3
4/8
3/8
1/3
6/8
5/5
3/3
2/2
5/8
4/5
3/3
2/2
6/8
5/5
3/3
2/2

1/

นางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน แสดงความจํานงที่จะไมขอรับตําแหนงกรรมการของบริษัท หลังจากที่
บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดแลว

2/

นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนนางสาวณฤดี เมฆภานุวัฒน ตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงกรรมการดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

3/

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 มีมติแตงตั้งกรรมการใหม (บุคคล
ลําดับที่ 7-9) โดยนายเมตตา จารุจินดา ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายศุภกฤต เมฆภานุวัฒน และนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ โดยบริษัทไดจดทะเบียนกรรมการเพิ่มเติมดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 มีมติแตงตั้งนาย
เมตตา จารุจินดา ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัทอีกตําแหนงหนึ่ง

คาตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท
และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหารแตละคน โดยอยูในรูปของคาตอบแทนกรรมการ และ/หรือเงินเดือน
คาตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดของคาตอบแทนและเงื่อนไขการจาย
คาตอบแทนปรากฎในขอ 9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
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คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหาร
บริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยเปนอัตราที่แขงได
ในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลภายใน
บริษัทจึงไดออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้
1.

2.

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท ไมนําไป
เปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเอง หรือเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม รวมทั้งตองไม
ทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และ/
หรือเขาทํานิติกรรมอันใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูลดังกลาวกอน
เปดเผยสูสาธารณชน และจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1
เดือน กอนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปจะเปดเผยสูสาธารณชน และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 1 วันทําการ

นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนใน
บริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี รวมทั้งบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาวไดรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝนขอกําหนดดังกลาวจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแลวแตกรณี
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9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) จํานวนทั้งสิ้น 3,068 คน ซึ่งเปนพนักงาน
ประจํา 931 คน และลูกจางชั่วคราว 2,137 คน โดยสามารถแบงตามฝายงานไดดังนี้
ฝายงาน
1. ฝายทรัพยากรบุคคล
2. ฝายจัดซื้อ
3. ฝาย MIS
4. ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
5. ฝายโรงงาน
6. ฝายบัญชีและการเงิน
7. ฝายการตลาด
8. ฝายโครงการ
9. ฝายพัฒนาธุรกิจ
10. เลขานุการบริษัท
11. ฝายซอมบํารุง
12. ฝายปฏิบัติการ
13. ฝายตรวจสอบภายใน
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
พนักงานประจํา
ลูกจางชั่วคราว
15
5
6
4
102
103
27
12
13
20
1
1
16
720
2,014
9
931
2,137

 คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2554 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงาน (รวมลูกจางชั่วคราว) จํานวน 3,037 คน รวมเปนเงิน 243.64 ลาน
บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการตางๆ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงาน (รวมลูกจางชั่วคราว) จํานวน 3,068 คน
รวมเปนเงิน 167.00 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการตางๆ
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมวรรณ จํากัด ซึ่งบริษัทจะเริ่มจายเงิน
สมทบเขากองทุนตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจให
พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
 คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-
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 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทใหความสําคัญกับการฝกอบรมและพัฒนาความรูของพนักงานอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับปฏิบัติการไปจนถึง
ระดับบริหาร เพื่อถายทอดความรู เพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการทํางาน เพื่อชวยใหการ
ปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน รวมถึงคุณภาพของ
การใหบริการ
ในสวนของการปฏิบัติงานในรานสาขาตางๆ บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานประจําราน ในทุกสาขา
เพื่อใหการทําหนาที่ใหบริการลูกคาหรือปฏิบัติงานภายในราน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุม
การทํางานของพนักงานแตละประเภท เชน พนักงานตอนรับ พนักงานเสิรฟ พนักงานเก็บเงิน พนักงานจัดเก็บโตะ และทํา
ความสะอาดราน พนักงานเตรียมอาหารและปรุงอาหาร รวมทั้งการฝกอบรมทีมงานจัดการและบริหารรานสาขา เพื่อใหมี
ระบบการบริหารจัดการรานที่ไดมาตรฐาน โดยเนนดานการบริหารวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ สินคาคงเหลือ การบริหารเงินสด การ
บริหารคน การวางแผนและการจัดการราน การดูแลควบคุมคาใชจายตางๆ การสรางยอดขายและกําไรของรานสาขา เปน
ตน
ในสวนของพนักงานโรงงาน บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมโดยเนนเรื่องการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ การพัฒนา คิดคนสูตรและชนิดของอาหารใหมๆ การผลิตที่ไดมาตรฐาน รสชาติอาหารที่อรอยและคงที่ การลด
ตนทุน และการเพิ่มผลผลิต เปนตน รวมทั้งมีการฝกอบรมทักษะ เทคนิคการทํางานเฉพาะดาน หรือความรูในสายงาน
วิชาชีพตางๆ ใหกับพนักงานในสํานักงาน ทั้งการฝกอบรมภายใน (In-House Training) และการอบรมภายนอก เพื่อพัฒนา
ความรูใหกับพนักงาน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานในสายงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายรักษาบุคลากร ดวยการพิจารณาผลตอบแทนโดยรวมใหไมนอยกวาบริษัทอื่นที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการโยกยายปรับเปลี่ยนหนาที่ การเลื่อนตําแหนง กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความเหมาะสมของพนักงานแตละคนเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อสรางแรงจูงใจและรักษาใหพนักงานทํางานกับ
บริษัทในระยะยาว โดยถือวาพนักงานเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท และสามารถสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ใหกับองคกรได
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