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9.

การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
คุณสาธิต เหมมณฑารพ

รองกรรมการผูจัดการ
ดร.พิรุฬห เหมมณฑารพ

รองกรรมการผูจัดการ
คุณมาลี เหมมณฑารพ

ผูอํานวยการ
สายงานจัดซื้อ
คุณกรรณิกา เจนจุลพร

ผูอํานวยการ
สายงานการตลาด
คุณฐิติมา ตันติวุฒิกุล

ผูอํานวยการสายงาน
วิจัยและพัฒนา
คุณเสกสรรค สินบันลือกุล

ผูอํานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน
คุณพริม ชัยวัฒน

ผูอํานวยการสายงาน
บริหารจัดการสาขาชลบุรี
คุณเพ็ญจันทร โตบารมีกุล
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ผูอํานวยการ
สายงานหวงโซอุปทาน
คุณเพ็ญจันทร โตบารมีกุล

ผูอํานวยการสายงาน
บริหารการผลิต
ดร.พิรุฬห เหมมณฑารพ

ผูอํานวยการสายงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย
ดร.พิรุฬห เหมมณฑารพ

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทและผูบ ริหารของ
บริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วของ โดยโครงสรางการบริหารงานของบริษัท
ประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
9.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 8 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ

ตําแหนง
ดร.ดําริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
รองประธานกรรมการ
นายวิวรรธน เหมมณฑารพ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ ดั การ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ
กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/รองกรรมการผู จ ั ด การ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายวิวรรธน เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ นายพิรุฬห เหมมณฑารพ นางมาลี เหม
มณฑารพ กรรมการสองในสีค่ นนี้ลงลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษทั
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึง่ ในสาม กรรมการทีจ่ ะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
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ให จับ สลากวา ผูใดจะออก ส วนป หลั งๆ ต อไปใหกรรมการที่อยูในตํา แหนงนานที่สุด เป นผูออกจาก
ตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยยึดหลัก“ขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
2. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุม
กํากับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ ดั การ และคณะอนุกรรมการอืน่ ตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่
ทําใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถ
พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. จัดใหมีการทําจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน
เขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรม ที่บริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมดังกลาวอยางจริงจัง
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7. พิจารณากําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร
และกํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ
และวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทอยางเหมาะสม
8. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบ
อํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) (ตามทีน่ ยิ ามไวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของหนวยงานที่
เกี่ยวของ) เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไวแลว
9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 8 กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ สามทาน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงิน และมีนางพริม ชัยวัฒน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
3
ป
2. กรรมการตรวจสอบ
3
ป
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงดังกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษทั มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
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2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั ง้ โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
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) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รายการอื ่น ที ่เ ห็ นว า ผู ถือ หุ นและผู ลงทุ นทั ่ว ไปควรทราบ ภายใต ข อบเขตหน า ที ่แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอืน่ ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8. ในกรณี ที่พ บหรื อมี ข อ สงสั ย ว า มี ร ายการหรื อการกระทํ า ดั งต อไปนี ้ ซึ ่งอาจมี ผ ลกระทบอย า งมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริ ษัท เพื ่อดํ าเนินการปรั บปรุงแก ไ ขภายในเวลาที ่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
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(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
บริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงวาจางบริษัท กรินทร ออรดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) จากภายนอกเขามาทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อใหมั่นใจ
วาบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
9.4 คณะกรรมการบริหาร
เดิ มที ป่ ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื ่อ วั น ที ่ 10 กุ ม ภาพั นธ 2554 มี ม ติ แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจํานวน 3 ทาน ตอมาบริษัทไดมีการแปลงสภาพบริษัทจากบริษัทจํากัด
เปนบริษัทมหาชนจํากัด ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 จึงไดมี
มติแตงตัง้ บุคคลเดิมทั้ง 3 ทาน เปนคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายวิวรรธน เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นายพิรุฬห เหมมณฑารพ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมไดอีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสราง
การบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความ
เห็ น ชอบ รวมตลอดถึ ง การตรวจสอบและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ตามนโยบายที ่
คณะกรรมการกําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
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1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองขอเสนอของฝายจัดการ กําหนดโครงสรางองคกร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการเปนผูพิจารณา
กําหนดตอไป
3. มีอํานาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน เพื่อการดําเนินกิจการหรือการบริหารงาน
ของบริษัท และการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ
คณะทํางาน รวมถึงควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน
ที่แตงตั้งบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเปาหมายที่กําหนด
ไว และกํากับดูแลใหการดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิ จ ารณาเรื อ่ งการจั ด สรรงบประมาณประจํ า ป ต ามที ่ฝ า ยบริ ห าร เสนอก อ นที ่จ ะนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แตละ
รายการภายในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษทั
7. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนทีส่ ําคัญๆ ทีไ่ ดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
แลว
8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชือ่ ใด ๆ ของบริษัท
สําหรับระยะเวลาไมเกิน 5 ป แตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทเปนหลักประกัน ตอง
นําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่กอใหเกิดรายได ซึ่งมีอายุสัญญา
หรือขอตกลงไมเกิน 8 ป และแตละรายการภายในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั
10. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การ
เลิกจาง การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบ ริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการ
ฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ยกเวนตําแหนงกรรมการผูจ ดั การ
11. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดย
อยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
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คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือ
การมอบอํานาจนั้น ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
12. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมี
ลักษณะเป นการมอบอํ านาจ หรือมอบอํา นาจช วงที่ทํ าใหผูรับมอบอํา นาจจากคณะกรรมการบริ หาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการคาปกติซึง่ เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทพรอมทั้ง
มอบหมายใหฝายบริหารเปนผูปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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2. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตาม
นโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
3. รายงานความเสี่ยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบตั ิหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.6 เลขานุการบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได มี ม ติ แ ต ง ตั ้ง นางพริ ม ชั ย วั ฒ น ดํ า รงตํ า แหน ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 แกไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.

3.

ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบริษทั 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

9.7 ผูบริหาร
ณ วันที่ 8 กันยายน 2554 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 8 ทาน ประกอบดวยผูบริหารดังตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายพิรุฬห เหมมณฑารพ
4.
5.

นางสาวฐิติมา ตันติวุฒิกุล
นายเสกสรรค สินบันลือกุล

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจ ดั การ
รองกรรมการผูจ ดั การ/ผูอํานวยการสายงานบริหาร
การผลิต/ผูอํานวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย
ผูอํานวยการสายงานการตลาด
ผูอาํ นวยการสายงานการวิจัยและพัฒนา
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ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
6. นางพริม ชัยวัฒน
ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
7. นางสาวเพ็ญจันทร โตบารมีกุล ผูอ ํานวยการสายงานหวงโซอุปทาน/ผูอํานวยการสาย
งานบริหารจัดการสาขาชลบุรี
8. นางกรรณิกา เจนจุลพร
ผูอํานวยการสายงานจัดซื้อ
อํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ดั การ
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพือ่ ประโยชนของบริษัท ใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและขอบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กําหนดโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ
และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด
2. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
3. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ
งบประมาณประจําปของบริษัททีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจําป และกําหนด
อํานาจการบริหารงาน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากําหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ และเปาหมายทางธุรกิจ
เพื่อกําหนดภารกิจหลัก (Mission) สําหรับฝายจัดการนําไปดําเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร และแผนธุรกิจที่วางไว
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหารและรายงานผลการดําเนินงาน การบริหาร
จัดการ ความคืบหนา ในการดําเนิ นงานต อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
7. มีอํานาจอนุมัติการใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อประโยชนบริษัท และ การทํารายการอื่นเพื่อประโยชนของบริษั ท ซึ่ง
อํา นาจการอนุ มัติ ดั งกล า วจะเป นการอนุ มัติร ายการปกติ ทั ่ว ไปทางการค า โดยมี ว งเงิ นในแต ละ
รายการไมเกิน 15 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ
หรื อ บุ ค คลที ่อาจมี ค วามขั ด แย ง (ตามนิ ย ามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน กับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ กรรมการผูจ ัดการ ไมมี
อํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/
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หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการทีเ่ ปนไปตามธุรกิจ
ปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึง่ เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
9.8 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ ดั การ
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
3) มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางคุณคา
ให แ ก บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น า ที ่ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมั ด ระวั ง และความซื ่อ สั ต ย
(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอยางเต็มที่
การเลื อกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไ วในขอบังคับของบริษั ท และ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือ
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง และ
กรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป นกรรมการจะแบงคะแนนเสีย ง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(3) บุ ค คลซึ ง่ ได รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมา เป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั ้ง เป น
กรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนง
อีกก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแต
วันทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนให นายทะเบี ยนตาม
กฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได
5 ในกรณี ที ่ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อื ่น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขา
เปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะ
เหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6 ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ
ไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• กรรมการอิสระ
บริษทั กําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษทั ใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั
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คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวม
ในคณะกรรมการบริ ษั ท ทั ้งนี ้ บริ ษั ท มี นโยบายแต งตั ้งกรรมการอิ ส ระไม นอยกว า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดย
คุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิ
การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมี
กรรมการอิ ส ระคนหนึ ง่ คนใดพ นจากตํ า แหน งก อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษั ทอาจแต งตั ้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
ถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษทั ยอย
4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูม ีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนทีม่ ีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
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
การมีลกั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระ
7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ ือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1.0 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการ
แขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท
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 หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตองมี
คุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูค วามเขาใจหรือมีประสบการณ
ดานการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบ
การเงิน รวมถึงการทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได
• ผูบริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายที ่จ ะสรรหาผู บ ริ ห ารโดยคั ด เลื อ กบุ ค คลที ่มี ค วามรู  ความสามารถ และมี
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุค คล และจะตองได รับการอนุ มัติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท/หรื อบุค คลที่คณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจ ัดการ โดย
การแตงตั้งกรรมการผูจัดการตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการไดรับ
มอบหมายใหเปนผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ
บริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ทั้งนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตองไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
9.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
• กรรมการ
ในป 2552 และ ป 2553 บริษัทไมมีการจายเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ตอมาในป 2554
เมื่อบริษัทมีการแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554 ไดกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการของบริษัท
ดังนี้
1. คาตอบแทนที่เปนเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เทากับ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เทากับ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คาพาหนะตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการอิสระ เทากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
กรรมการที่ไดรับเบี้ยประชุมในป 2552 - 2553 และสําหรับงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2554 มีรายละเอียดดังนี้

สวนที่ 2 หนา 76

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
2552

รายชื่อ

กรรมการ

2553
กรรมการ

ม.ค.-ก.ย. 2554

1.ดร.ดําริ สุโขธนัง1/

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

กรรมการ

-

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

30,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
-

กรรมการ
อิสระ5/
-

2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑรพ2/

-

-

-

-

50,000

-

-

3.นายวิวรรธน เหมมณฑารพ

-

-

-

-

80,000

-

-

4.นางมาลี เหมมณฑารพ3/

-

-

-

-

50,000

-

-

5.นายสาธิต เหมมณฑารพ

-

-

-

-

40,000

-

-

6.นายพิรุฬห เหมมณฑารพ4/

-

-

-

-

50,000

-

-

7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี4/

-

-

-

-

60,000

75,000

80,000

8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน4/

-

-

-

-

70,000

60,000

80,000

9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน4/

-

-

-

-

70,000

60,000

80,000

รวม

-

-

-

-

500,000

195,000

270,000

หมายเหตุ : 1/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
2/ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ป 2554 ไดลาออกจากการเปนกรรมการและไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเริ่มรับคาเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแตเดือนเมษายน 2554 เปนตนไป
3/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเริ่มรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการตั้งแตเดือนเมษายน 2554 เปนตนไป
4/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 และเริ่มรับคาเบี้ยประชุม
กรรมการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554 เปนตนไป ยกเวนนายพิรุฬห เหมมณฑารพที่เริ่มไดรับคาเบี้ยประชุมกรรมการตั้งแตเดือนมีนาคม
2554 เปนตนไป
5/ บริษัทไดจายคาพาหนะตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการอิสระตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554 เปนตนไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 5/ 2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติใหกําหนด
คาตอบแทนเปนเงินและจายใหแกคณะกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนที่เปนเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
25,000
15,000
15,000
10,000
10,000

2. คาพาหนะตอบแทนรายเดือนใหแกกรรมการอิสระ เทากับ 10,000 บาท/คน/เดือน
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บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
• ผูบริหาร
ในป 2553 และงวด 9 เดือนป 2554 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหารไดแก เงินเดือน
โบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนผูบ ริหาร1/

ป 2553
จํานวนราย
คาตอบแทน
(บาท)
2/
9
24,421,225

งวด 9 เดือน ป 2554
จํานวนราย
คาตอบแทน
(บาท)
2/
9
22,885,414

หมายเหตุ : 1/ คาตอบแทนผูบริหารตามโครงสรางองคกรในปจจุบัน ซึ่งผานการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
2/ ผูบริหารตามขอ 9.7 จํานวน 8 ทาน และประธานกรรมการบริหาร จํานวน 1 ทาน
3/ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในงบการเงินเฉพาะกิจการเทากับ 30.76 ลานบาท และ 28.07 ลานบาท ในป
2553 และสําหรับงวด 9 เดือนป 2554 ตามลําดับ ซึ่งมีการจายคาตอบแทนเปนไปตามโครงสรางองคกรเดิม
ก อนการอนุ มั ติโครงสร างองค ก รใหม ต ามมติ ที ่ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั ้ง ที ่ 8/2554 เมื่ อ วั น ที่ 18
สิงหาคม 2554 ดังนั้นคาตอบแทนผูบริหาร (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการ) จํานวน 16 ทาน เทากับ 30.76 ลาน
บาท และ 28.07 ลานบาท ในป 2553 และสําหรับงวด 9 เดือนป 2554 ตามลําดับ

ข. คาตอบแทนอืน่
ในป 2554 บริษัทไดออกระเบียบเกี่ยวกับรถยนตประจําตําแหนงของผูบริหารของบริษัท โดยได
กําหนดมูลคารวมสําหรับรถประจําตําแหนงดังกลาวของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
และรองกรรมการผูจัดการไวเปนจํานวนไมเกิน 27 ลานบาท ตามมติทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 7 ธันวาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2554 วันที่ 7 ธันวาคม
2554
9.10 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ซึ ่งจะทํ า ให เ กิ ด ความเชื ่อมั ่นกั บ ทุ กฝ า ยที ่เ กีย่ วข องและส งผลให ธุร กิ จมี ค วาม
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความ
เปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการ
เสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแล
กิจการทีด่ ีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพยและในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่
จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการ
ประชุมผูถ ือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรือ่ งสําคัญของบริษัท เชน
การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่
สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของ
บริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปน
การสงเสริม และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบ ริหารและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขา
รวมประชุมผูถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน
รับทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม หรือเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และใหโฆษณาคํา
บอกกล าวนั ด ประชุ มในหนั งสื อ พิมพ ไ ม นอยกว า 3 วั นก อนวั นประชุ ม โดยจะต องโฆษณาเป น
ระยะเวลา 3 วันติดตอกัน ทัง้ นี้ในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
เพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม
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 มเพื่อ เลือ กตั้งกรรมการ ได เป ด โอกาสให ผู ถือหุ นสามารถลงคะแนนเสีย งเลื อกตั ้ง
กรรมการไดทีละคน ซึ่งผูถือหุนมีสิทธิที่จะเลือกผูแทนที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาทําหนาที่
กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทน
ของผูถือหุนอยางแทจริง
7. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม โดยเฉพาะกับผู
ถือหุนสวนนอย โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ชื่อ โดยบริษัทจะกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเปนประโยชนอยางแทจริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ผา นทางคณะกรรมการตรวจสอบกอนนํ าเสนอใหค ณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิ จารณาและ
กําหนดในระเบียบวาระการประชุมตอไป
ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถ ือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดย
กอนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู
ถื อ หุ นที ่ต อ งลงมติ ในแต ล ะวาระ และยั ง เป ด โอกาสให ผู เ ข า ร ว มประชุ ม ทุ กรายแสดงความคิ ด เห็ น
ข อ เสนอแนะ ซั ก ถามในแต ล ะวาระโดยใช เ วลาอย า งเหมาะสมเพี ย งพอ โดยประธานที ่ป ระชุ ม จะ
ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมทัง้ มีนโยบายทีจ่ ะไมเพิม่ วาระการประชุมในทีป่ ระชุม
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบวาระการประชุม
กอนตัดสินใจ
บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพือ่ ปองกันการหาประโยชนจากขอมูล
ภายในใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัท
ไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน
แสวงหาประโยชนสวนตนเปนคําสั่งทีเ่ ปนลายลักษณอักษร รวมทัง้ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือ
เขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่
ได รั บข อมู ลภายในของบริ ษั ทต อ งไม ใ ช ข อมู ลดั งกล า วก อนเป ด เผยสู ส าธารณชน และห า มบุ ค คลที่
เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง คูส มรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1
เดือน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และหลังการเปดเผยขอมูลดังกลาว
อยางนอย 3 วัน
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัท และบทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษทั ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทํา
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การใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
ตอไป
ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูล
ภายในของบริษัทไปใช หรือนําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ
ตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง
การพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนว
ทางการจัดการเรื่องการมีสวนไดเสียอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณา
ธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียใน
เรื่องนั้นจะตองรายงานใหบริษัททราบโดยทันที และไมรวมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้ง
ได กํ า หนดแนวทางเพื ่อ มิ ใ ห ก รรมการหรื อ ผู บ ริ ห ารที ่มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ส ว นเกี ่ย วข อ ง เข า ร ว ม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกลาว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเ สียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน
ไดแก ผูถือหุน ผูบ ริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา
คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี
นอกจากนี ้ ในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จของบริ ษั ท ได คํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู มีส ว นได เ สี ย ทุ กฝ 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 ดังนั้นจึงมีความ
มุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เสริมสรางวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการทํางาน สงเสริมการทํา งานเปนทีม ส งเสริมการพัฒ นาความรู
ความสามารถของพนักงานใหมีความกาวหนา มีความมั่นคงในอาชีพ พรอมให
ความมั น่ ใจในคุ ณ ภาพชี วิ ต และความปลอดภั ย ในการทํ า งาน รวมทั ้ง รั ก ษา
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สภาพแวดลอมการทํางาน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน
ลูกคา

: มุงมั่นสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอ
ลูกคา โดยลูกคาจะตองไดรับสินคา/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับ
ราคาที ่เ หมาะสม และเป นไปตามมาตรฐานที ่ไ ด กํา หนดไว รวมทัง้ ปฏิ บัติ ต าม
เงื่อนไขและขอตกลงทีม่ ีตอลูกคาอยางเครงครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินคาและบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกคา
อยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของ
บริษทั และผูที่เกี่ยวของ

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 อคู แ ข งทางการค า สอดคล องกับ หลั กสากลภายใตกรอบแห งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยาง
เสมอภาคกัน ไมกีดกันผูอื่นในการเขารวมแขงขันทางธุรกิจ ไมทําลายชื่อเสียงของ
คูแ ขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายสี และโจมตีคูแขงโดยปราศจากมูล
ความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอการแขงขัน

ภาครัฐ

ใหความสําคัญกับความโปรงใส และคํานึงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการติดตอทํา
ธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดําเนินการ ที่อาจ
สงผลตอ การกระทําที่ไ มเหมาะสม และขัดแย งตอหลั กการบริหารจั ดการที่ดี
รวมทั้งตอตานการใหสินบนตางๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยความสะดวก
หรือผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัท

ชุมชน สังคม และ : มีนโยบายในการดํา เนิ นธุ ร กิจ ด วยความรั บผิ ดชอบต อชุมชน สั งคม และ
สิ่งแวดลอม
สิ่ ง แวดล อ ม ทั ง้ ในด า นความปลอดภั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต และการอนุ รั ก ษ
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 ที ่จ ะมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การดําเนินการใด ๆ
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ของบริษัทจะตองทําใหแนใจวาผลิตภัณฑและการประกอบธุรกิจของบริษัททุก
อยางถูกตองและสอดคลองกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานตางๆ ตลอดจนสงเสริม
ใหพนั กงานมีจิตสํา นึกและมีค วามรับผิ ดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอ ม
รวมทัง้ ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนทีบ่ ริษัทดําเนินธุรกิจอยูตาม
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
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายให นางพริม ชัยวัฒน หรือ นายศุภโรจ พูลวณิชย
สกุล ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
1

1

คณะกรรมการบริษั ทเป นผูรั บผิด ชอบตองบการเงิ นของบริ ษัท และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยาง
ครบถ วนเพี ยงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป นผูสอบทานคุณ ภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึง่ มีความรูค วามสามารถ และประสบการณทีส่ ามารถ
เอื้อประโยชนใหกับบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร
รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไป
ตามแผนที่วางไว ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุม
ผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกํากับ
ดู แ ลให ก ารบริ ห ารจั ด การของฝ า ยบริ หารเป นไปตามเป า หมายและแนวทางที ่ไ ด กํา หนดไว และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้
คณะ ซึ ง่ จะทํ า ให เ กิ ด การถ วงดุ ลในการออกเสี ย งในการพิ จารณาเรื ่องต า งๆ และมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 คน
ปจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนราย
ใหญจาํ นวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและ/หรือดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ
บริหาร) และกรรมการอิสระจํานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ)
ทั ง้ นี ้ จํ า นวนกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที ่สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั กทรั พ ย และตลาดหลั กทรั พ ย กํา หนดไว ให มีกรรมการอิ ส ระอย า งน อยหนึ ่งในสามของจํ า นวน
กรรมการทัง้ หมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครัง้ กรรมการจะตองออก
จากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป
แรก และปที่สองภายหลั งจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการผูออกจากตําแหนง
ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและ
เสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่
ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการตองไมเ ปนบุคคล
เดียวกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและ
การบริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่ วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
บริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุลอํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททํา
หนาที่ในการกํา หนดนโยบายและกํากั บดูแลการดําเนิ นงานของผูบ ริหารในระดั บนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายทีก่ ําหนด โดยประธาน
กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจ ดั การเปนบุคคลคนละคนกัน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหนาที่ความรับผิดชอบได
เปดเผยไวในหัวขอ 9.1.6)
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ทํ า หน า ที ่พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในเรื ่อ งที ส่ ํ า คั ญ เกี ย่ วกั บ การ
ดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้ง
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กํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น งานตามนโยบายและแผนที ่กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล (รายละเอียดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.1)
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแล และการบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู จัด การถู กเลื อ กตั ้ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ ่งประธานกรรมการไม ไ ด เ ป น บุ ค คลเดี ย วกั นกั บ
กรรมการผูจ ดั การ เปนผูนําและมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจาก
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนดเปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝายจัดการ เปน
ผูนําการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหกรรมการทุก
คนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการ
สนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางกรรมการผูจัดการอยางสม่าํ เสมอ
ในขณะทีก่ รรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจทีไ่ ดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ผูจัดการไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.7)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทได จัดใหมีนโยบายการกํ ากับดูแ ลกิจการของบริษัทเป นลายลั กษณอักษร ซึ่งที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8 /2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
บริษัทมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน
เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีนโยบายที่จะกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหนํามาใชและเผยแพรใหแกพนักงาน
เปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยผานการอบรม และการสือ่ สารภายใน
องค กรในรู ปแบบต า งๆ โดยที ่จ รรยาบรรณดั งกล า วจะสะท อนให เ ห็ นถึ งค า นิ ย ม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ทีพ่ นักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กําหนดไวในดาน
ตางๆ ไดแก การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีสวนไดเสียและความขัดแยงทางผลประโยชน
การใชขอมูลภายในและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การรับและการใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ทรัพยสินทางปญญา เทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเปนกลางทางการเมือง การปฏิบัติตอพนักงาน และความ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ บริ ษัทไดมีการประกาศและแจงใหพ นักงานทุ กคนรับทราบและยึดปฏิบั ติอยางเครงครั ด
รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา
การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น
และควรหลีกเลีย่ งการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ตองทบทวนและเปดเผยรายการที่เปนผลประโยชนที่ขัดกันใหบริษัททราบถึงความสัมพันธ
หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกลาว และในการพิจารณาการเขาทําธุรกรรมตางๆ กําหนดใหผู
ที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองไมเขารวมการพิจารณา และไมมีอํานาจอนุมัติ
ในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทํารายการใหพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใชราคา และเงื่อนไข
เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบจะนํ าเสนอคณะกรรมการบริษั ทเกีย่ วกั บรายการที่เกี่ยวโยงกั น และ
รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อ
มีการเปลี่ย นแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับ
จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งหามมิใหกรรมการ ผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบ
ขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกีย่ วของ และซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน และหลังการเผยแพร
ขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความ
มั ่น ใจต อ ฝ า ยจั ด การในการช ว ยลดความเสี ่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
ความถูกตองนาเชือ่ ถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวย
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คุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนา ที่ อํานาจการดําเนินการของ
ผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช
สินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษั ทไดมอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบรับผิ ดชอบการสอบทานความ
เหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทํา
และทบทวนระบบการควบคุ ม ทั ง้ ดา นการดํา เนินงาน การรายงานทางการเงิ น การปฏิ บัติ ต ามกฎ
ระเบี ย บ นโยบาย และการกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการจั ด การความเสี ่ย ง และยั ง ให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทไดวาจางบริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเขามาทําหนาที่ตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และ
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1
ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในดานการบริหารความเสี่ยง และเปนผูรับผิดชอบกําหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององคกร
เพื ่อจัด การความเสี ่ยงให อยู ในระดั บ ทีส่ ามารถยอมรั บได
โดยปจจุ บั นบริ ษัท ได มีการแต งตั ้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายที่
ไดกําหนดไว โดยมีหลักการกําหนดวา หากมีความเสี่ยงใดที่จะเปนอุปสรรค ตอการดําเนินธุรกิจไมให
บรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะตองมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหลานี้ พรอม
กับสงเสริมและกระตุนใหทุกคนสรางวัฒนธรรมการทํางานทีต่ ระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง
ทําความเขาใจสาเหตุของความเสี่ยง และดําเนินการแกไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงาน
และการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม ตลอดจนการใชเครื่องมือเพื่อชวยในการปองกันหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกัน การดําเนินการอยางเปนระบบดังกลาวขางตน จะสงผลใหบริษัทสามารถไดรับประโยชนจาก
โอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ที่จะสรางคุณคาเพิ่มใหแกองคกรดวย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น า ที ่รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท โดยได ม อบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการ
เงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทางบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่
สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือผูส อบบัญชีมาประชุมรวมกัน และ
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นํ า เสนอรายงานทางการเงิ น ต อคณะกรรมการบริ ษั ท ทุ กไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษั ท เป น
ผูร ับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตาม
มาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน
และสม่ําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติ มตามความจํ าเป น โดยมี การกํา หนดวาระที่ชั ดเจน นํา สงเอกสารประกอบวาระการประชุ ม
ลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
กอนการประชุ ม เวนแต กรณีมีเ หตุ จํา เปนเร งด วน และมี การบันทึกรายงานการประชุมและจัด เก็ บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษัท
ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพือ่ ใหคณะกรรมการสามารถ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่องและทันตอเหตุการณ
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจ ั ดการเปนผูรวมกันกํ าหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรือ่ งเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละ
คนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื ่องต างๆ ประธานกรรมการบริษั ท ซึ ่งทํา หน า ทีป่ ระธานในที ่ป ระชุมจะเป ด
โอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวม
ประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย
กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัยใดๆ กรรมการอืน่ ๆและฝายบริหารของบริษัท
ตองดําเนินการตอบขอสงสัยดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอ
คัดคานไวในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการบริษทั ได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปน
ผูบ ันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสาร
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เกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการ
ประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึง่ จะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเอง
ตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหาร
ร ว มด ว ย และแจ งให กรรมการผูจั ด การทราบถึ ง ผลการประชุ ม ทั ้งนี ้การเข า ร ว มประชุ มของ
คณะกรรมการบริษัทแตละทานสรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม

1.ดร.ดําริ สุโขธนัง 1/
2.นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ2/
3.นายวิวรรธน เหมมณฑารพ
4.นางมาลี เหมมณฑารพ3/
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.นายพิรุฬห เหมมณฑารพ4/
7.นางสาวจรัญญา แสนสุขดี4/
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน4/
9.นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน4/
หมายเหตุ

คณะกรรมการบริษัท
2552
2553
2554
(ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ก.ย.)
2/8
4/4
26/27
7/8
4/4
23/27
8/8
6/8
4/4
26/27
6/8
6/8
6/8
7/8
7/8

คณะกรรมการตรวจสอบ
2552
2553
2554
(ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ธ.ค.) (ม.ค. – ก.ย.)
5/6
6/6
6/6

: 1/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
2/ ในชวงเดือนกุมภาพันธ ป 2554 ไดลาออกจากการเปนกรรมการและไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
3/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
4/ ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554

4. คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับ
หน า ที่แ 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 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของคาตอบแทนและเงื่อนไข
การจายคาตอบแทนปรากฎในขอ 9.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการผูจ ดั การและผูบริหาร
บริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
โดยเปนอัตราที่แขงไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่
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ไดรับมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5. การพัฒนากรรมการและผูบ ริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแก
กรรมการผูเ กีย่ วของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบ ริหาร เปนตน เพือ่ ใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ใหแกกรรมการใหม
9.11 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ขอบังคับ ใหกรรมการ และผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองรักษาความลับและ/
หรือขอมูลภายในของบริษัท ไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหา
ประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกผูอ ื่น ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมทั้งตองไมทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทโดยใช
ความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน
ของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนีก้ รรมการ
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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9.12 บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทและบริ ษัทยอยมี พ นักงาน (ไมร วมผูบริ หารจํ านวน 9 ทา น)
จํานวนทั้งสิ้น 889 คน โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
การจัดซื้อ
การตลาด
การวิจัยและพัฒนา
การบัญชีและการเงิน
การบริหารการผลิตและการผลิต
บริหารทรัพยากรมนุษย
หวงโซอุปทาน
อื่นๆ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
6
14
8
29
717
27
78
10
889

• คาตอบแทนพนักงาน
สําหรับในป 2553 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมเปนเงินจํานวน 165.97 ลานบาท
และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีจาํ นวนพนักงานเทากับ 841 คน โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน
คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ
สําหรับงวด 9 เดือน ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมจํานวน
135.13 ล า นบาท และณ วั นที่ 30 กั นยายน 2554 มี จํา นวนพนั กงานเท า กั บ 889 คน โดยเป น
คาตอบแทนในรูป เงิ นเดือน ค าล วงเวลา คา เบี้ ยเลี้ ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงิ นสมทบ
กองทุนทดแทนและอื่นๆ
• กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริษั ทไดจัด ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พตั้งแต วันที่ 25 สิงหาคม 2554 กับบริษั ทหลั กทรัพ ย
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และ
เพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษทั ในระยะยาว
• คาตอบแทนอื่น
-ไมมี• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ
อันจะทําใหเกิดประโยชนแกบริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสรางผลงาน
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ใหกับบริษัท โดยมีแผนการฝกอบรมประจําปทัง้ ภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความ
รับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ
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