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9.
9.1

การจัดการ

โครงสร้ างองค์ กร

โครงสร้ างการจัดการ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จดั การ

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จดั การโรงงาน

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายวิศวกรรม

ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ฝ่ ายบรรจุและคลังสินค้ า

ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายการเงินและบัญชี

ฝ่ ายสํานักงาน
ฝ่ ายสํานักเลขานุการ

*บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
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โครงสร้ างคณะกรรมการและผู้บริหาร

โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทั ง้ หมด 4 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายชื่อและ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทังหมด
้
12 ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1
นาย ปรีชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2
นาย ประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
3
นาย ชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4
นาย ณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร
5
ดร. สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6
นาย ชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
7
นาย สมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
8
นาย ธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9
ดร. ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การ
10 นาย สมชัย
วนาวิทย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
11 นาย เอนก
คําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
12 นาย เฉลิมชัย
ว่องไววิทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : เลขานุการบริ ษัทฯคือนายปิ ยดล ดีขจรเดช ได้ รับการแต่งตังในที
้ ่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2554 และมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้ นไป

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรั บรองบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริ ษัทฯ คือ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ หรือ นาย
ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล หรื อ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หรือ นายสุภสร ชโยวรรณ หรื อ นายชาญกฤช เดชวิทกั ษ์
จํานวนสองในห้ าท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้ อมทั ้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ ดงั นี ้
1.
มีหน้ าที่ กําหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทาง แผนงาน งบประมาณ และทิศทางการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนควบคุม และกํากับดูแลการบริ หารการจัดการให้ ฝ่ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ ซึ่งได้ รับ
มอบหมายให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้
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แน่ใจว่าฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลใดๆ นั ้นได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและกําไรสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2.

มีอํานาจและรั บผิ ดชอบในการปฏิ บัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของ
บริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ

3.

มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ของบริ ษัทฯ ตามที่ได้ รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร

4.

ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ่าเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

5.

มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ การ
ดําเนินกิจการของบริษัทฯเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล

6.

มีอํานาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรื อแนะนําให้ อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื่ อง
หนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควร

7.

ดํ า เนิ น การให้ บริ ษั ท ฯมี ม าตรการการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ เกิ ด ระบบการควบคุม ภายในที่ มี
ประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ การจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถื อได้ ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้ มี
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติ ด ตามและดํ า เนิ น การร่ ว มและประสานงานกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงินเพื่อแสดง
ถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาเพือ่ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.

จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทฯ

10.

มีอํานาจพิจารณาและอนุมตั ิเรื่องใดๆ ที่จําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัทฯ หรื อที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ

เรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯจะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
ก)

เรื่ องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข)

เรื่ องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้ เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทฯเพือ่ ดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการจะกระทําได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ก)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั ้งหมด หรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น

ข)

การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็ นของบริษัทฯ

ค)

การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯทั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สําคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

ง)

การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับบริษัทฯ

จ)

การเพิม่ ทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ฉ)

การควบกิจการ หรือเลิกบริ ษัทฯ

ช)

การอื่นใดที่กําหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น

ทังนี
้ ้ เรื่องใดที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ กรรมการซึง่ มีส่วนได้ เสียหรือ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั ้น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึ่งทรั พย์ สินตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ มีโครงสร้ างที่เป็ นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ เป็ นกรรมการที่เป็ นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนทังหมด
้
3 ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นาย สมชัย วนาวิทย
นาย เอนก คําชุ่ม
นาย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นายปิ ยดล ดีขจรเดช ได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

โดยมีนายสมชัย วนาวิทย และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้หรื อมีประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ ดงั นี ้
1.
สอบทานให้ บริ ษั ท ฯมี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเปิ ดเผยอย่ า งเพี ย งพอ โดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ
ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
2.

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบการควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การพิ จารณาแต่ง ตัง้ โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้ บริ ษัทฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั ้งบุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ่ ทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริ มาณ
งานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั ้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทํา
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทังเข้
ด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ

6.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มูล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
(ก)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ

(ข)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ

(ค)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

(ง)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
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(ช)

ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร

(ซ)

รายการอื่ นที่ เ ห็ นว่า ผู้ถื อหุ้นและผู้ล งทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ

7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

8.

มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเป็ นในเรื่ องต่างๆ
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ได้ แก่

ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมี

(ก)

รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(ข)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็น
ว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานภายใต้ หน้ าที่ความรับผิดชอบสําเร็ จลุล่วงด้ วยดี ทั ้งนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้ าที่ รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริ ษัท ฯ เพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
9.2.3

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ มีจํานวนทั ้งหมด 3 ท่าน
ประกอบด้ วย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นาย สมชาย ชินธรรมมิตร์
นาย ธนดล สุจิภิญโญ
นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ประชุมกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดงั นี ้
1.
สรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาในกรณีที่ตําแหน่งว่างลง
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2.

สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้ าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และให้ ข้อเสนอแนะในกรณี
ที่เห็นสมควรให้ มีการเปลี่ยนแปลง

3.

ประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นประจําทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

4.

กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สําหรับกรรมการและ
ผู้บริ หารบริ ษัทฯให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากมติ ที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น เดิม ให้ นํา เสนอเรื่ องต่อ คณะกรรมการบริ ษั ทฯพิจ ารณาเพื่อนํ า เสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป

5.

ปฎิบตั ิหน้ าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั ้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

นาย ประภาส
นาย ณรงค์
นาย ชนะชัย
ดร. สุภสร
ดร. ชาญกฤช

รายชื่อ
ชุติมาวรพันธ์
เจนลาภวัฒนกุล
ชุติมาวรพันธ์
ชโยวรรณ
เดชวิทกั ษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร ไว้ ดงั นี ้
1.
ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทฯตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด
คําสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกประการ
2.
พิ จารณากํ า หนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และกลยุท ธ์ การดํา เนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ กํ า หนดแผนการเงิ น
งบประมาณ การบริ หารทรั พยากรบุคคล การลงทุนด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ์ และควบคุมกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
้
ตามเป้าหมาย
3.
พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯพิ จารณาและอนุมัติ ทัง้ นี ใ้ ห้ ร วมถึ ง การพิ จารณาและอนุมัติ การเปลี่ย นแปลงและเพิ่มเติ ม
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ในระหว่ า งที่ ไ ม่ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯและให้ นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือ่ ทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
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มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ การใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ เช่น การจัดซื ้อ
ทรัพย์สิน วัตถุดิบ เครื่องจักร ยานพาหนะ การประมูลงาน ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน
10,000,000 (สิบล้ าน) บาท และอนุมตั ิวงเงินสําหรับการจัดซื ้อวัตถุดิบ ได้ แก่ ข้ าวสาลี สําหรับแต่ละ
รายการไม่เกิ น 250,000,000 (สองร้ อยห้ าสิบล้ าน) บาท และให้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
รับทราบ
อนุมัติการใช้ จ่ายเงิ นลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามที่จะได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้
แล้ ว
มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรื อการออกตราสารหนี ้ รวมถึงการให้
หลักประกัน การคํ ้าประกันเงินกู้หรื อสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ
เป็ นคณะที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาด การบริ หารงานบุคคล
และด้ านการปฏิบตั ิการอืน่ ๆ
กําหนดโครงสร้ างองค์ กร อํานาจการบริ หารองค์ กร รวมถึงการแต่งตั ้ง การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การ
กําหนดเงินค่าจ้ าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง
ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว
มี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ
หรืออํานาจนันๆ
้ ได้ ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป

ทังนี
้ ้ อํานาจของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดที่
คณะกรรมการบริหาร หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการบริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่น ใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อ ย ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง การอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
9.2.5

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 คณะผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีจํานวนทังหมด
้
9 ท่าน ประกอบด้ วย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. ดร. ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผู้จดั การ
2. นางแววตา
เนตร์ พนั ธ์
ผู้จดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
3. นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสบทรัพย์
ผู้จดั การโรงงาน
4. นายสุนทร
สุขสําราญ
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
5. นายปิ ยดล
ดีขจรเดช
เลขานุการบริษัท/ผู้จดั การฝ่ ายสํานักงาน
6. นางสาวชลิดา
ศัตรูพินาศ
รองผู้จดั การฝ่ ายขาย
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ลําดับ
7. นายพิริยะ
8. นายปฏิพล
9. นายธนกร

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
รายชื่อ
สุทธิวงค์
โพชนุกลู
เอี่ยมทศ

ตําแหน่ ง
(รักษาการ) รองผู้จดั การฝ่ ายผลิต
(รักษาการ) รองผู้จดั การฝ่ ายบรรจุและคลังสินค้ า
(รักษาการ) รองผู้จดั การฝ่ ายวิศวกรรม

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ได้ มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของ
กรรมการผู้จดั การไว้ ดงั นี ้
กรรมการผู้จัดการมีอํานาจและหน้ าที่เกี่ ยวกับการบริ หารบริ ษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายและจะต้ องบริ หาร
บริ ษัทฯตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้ รั บอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่ งครั ด ซื่อสัตย์ สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ
สรุปขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของกรรมการผู้จดั การได้ ดังนี ้
1.
2.

ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริ หารงานประจําวันของบริษัทฯ
ดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บัติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ

3.

เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริ ษัทฯในการบริ หารกิ จการของบริ ษัทฯให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯทุกประการ

4.

ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอํานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อคําสัง่ ที่คณะกรรมการของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯได้ กําหนดไว้

5.

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากปั จจัย
ต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ

6.

พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทฯ และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการ
ของบริ ษั ท ฯ รวมทั ง้ กํ า หนดขั น้ ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ทํ า สั ญ ญาดั ง กล่ า ว เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารและ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทฯ

7.

มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จา่ ยเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การติดต่อเรื่ อง
บัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื ้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกิน 100,000
(หนึง่ แสน) บาท

8.

พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
แล้ วแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้ บริ ษัทฯ
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9.

มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก
หรือการพ้ นจากการเป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับ
พนักงานทั ้งหมดของบริ ษัทฯยกเว้ นพนักงานระดับผู้บริ หาร

10.

มีอํานาจออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร

11.

ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นคราวๆ ไป

ทั ้งนี ้ การมอบอํานาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมตั ิรายการ
ใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัท
ย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ / หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ
บริษัทฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาคัดสรรบุคคล ผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กําหนดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั ้งและถอดถอนกรรมการไว้
ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. บริ ษัทฯ มุ่งหวังให้ มีกรรมการอิสระ ที่มีความเป็ นมืออาชีพมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ และต้ องมีจํานวน
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด
3. การแต่งตั ้งกรรมการต้ องเป็ นไปตามวาระที่กําหนดไว้ โดยเจาะจงมีความโปร่งใส ชัดเจน มีประวัติของ
บุคคลนันโดยมี
้
รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ต้ องเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบทัว่ กัน
5. มีเลขานุการบริษัทฯ ทําหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้ อง
ทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการ
6. มีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกันโดยชัดเจน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั ้งกรรมการโดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดเลื
ั้
อกตั ้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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8.

9.

10.

11.

12.

9.4
9.4.1

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

(3) บุคคลซึ่งได้ รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชี ้ขาด
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ กรรมการออกตามจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สาม สําหรับกรรมการที่จะต้ องลาออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯ นั ้นให้
ใช้ วิธีการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ น
ผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั ้นอาจถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้ นตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการอาจพ้ นตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ พ้นจากตําแหน่ง
(5) ศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
อาจเลื อกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติและไม่มี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษั ท
มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู่
ในกรณีที่กรรมการพ้ นจากตําแหน่งทั ้งคณะ ให้ คณะกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งยังคงอยู่รักษาการใน
ตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จําเป็ น จนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ ารับหน้ าที่
เว้ น แต่ ศ าลจะมี คํ า สั่ง เป็ นอย่ า งอื่ น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามคํ า สั่ง ศาล
คณะกรรมการที่ พ้นจากตําแหน่งต้ องจัดให้ มีก ารประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลื อกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่
ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วนั พ้ นจากตําแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วนั
ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
ด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสามวันติดต่อกัน
ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้น อาจลงมติ ให้ ก รรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่ อนถึ ง คราวออกตามวาระได้ ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมี
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ
สําหรับปี 2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้ ให้ สตั ยาบันเงินโบนัสกรรมการ
บริ ษัทฯ สําหรับปี 2554 และได้ กําหนดวงเงินรวมสูงสุดสําหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2555 และมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ กรรมการแต่ละท่านตามความ
เหมาะสม ส่วนเงินโบนัสที่จะจ่ายปลายปี ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ปี 2553-2554 และไตรมาส 2 ปี 2555 ดังนี ้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อ

นายปรีชา
อรรถวิภชั น์2
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล
ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 3
นายธนดล
สุจิภิญโญ3
ดร. ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ 4
รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร5
นายเอนก
คําชุ่ม6
นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์6
นายสมชัย
วนาวิทย7
นายพงศ์
ชินธรรมมิตร8
นายวินย์
ชินธรรมมิตร8
น.ส.จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั 9
นายปริวฒ
ั ก์ กาญจนธนา10
นายจเด็จ
อินสว่าง11
นายสรวง
เรื องศุข12
นายนิสากร พากเพียร12
รวม

ปี 2553

ม.ค.-มิ.ย. ปี 2555

จํานวน
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม

ค่ าตอบแทน
กรรมการ1

จํานวน
ครัง้ ที่
เข้ า
ประชุม

ค่ าตอบแทน
กรรมการ1

จํานวน
ครัง้ ที่เข้ า
ประชุม

ค่ าตอบแทน
กรรมการ1

13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
11/13
12/13
13/13
13/13
6/6
6/7
5/7
0/0
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6
5/6
6/6

210,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
175,000
175,000
1,910,000

12/12
12/12
11/12
11/12
12/12
9/12
10/12
10/12
12/12
0/0
12/12
9/12
8/9
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

595,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
425,000
350,000
5,195,000

8/8
8/8
8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
0/0
7/8
5/8
7/8
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

280,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
2,480,000

หมายเหตุ :
1.

ปี 2554

บริ ษัทฯเริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นครัง้ แรกในเดือนมิถนุ ายนปี 2553
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 โดยนาย
ปรี ชา อรรถวิภชั น์ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษัทฯ โดย ณ วันที่ 26 เมษายน 2555 ถือหุ้นร้ อยละ 98.82 ในบริษัทฯและหลังการกระจายหุ้นจะถือหุ้นร้ อยละ 69.34 ในบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการเป็ นจํานวน 696,000 บาท ในแต่ละปี สําหรับ
ปี 2552-2554
3. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ และนายธนดล สุจิภิญโญ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่
30 เมษายน 2551
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
5. รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2553 และลาจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
6. นายเอนก คําชุ่ม และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
7. นายสมชัย วนาวิทย เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2554
8. นายพงศ์ ชินธรรมมิตร และนายวินย์ ชินธรรมมิตรพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน
2553
9. น.ส. จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551
และพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
10. นาย ปริ วฒ
ั ก์ กาญจนธนา เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552
และลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษัทฯตังแต่
้ วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2553
11. นาย จเด็จ อินสว่าง เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 และพ้ น
จากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
12. นายสรวง เรื องศุข และนายนิสากร พากเพียรเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 30
เมษายน 2552 และพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2553
2.

(ข) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้ ให้ สตั ยาบันเงินโบนัสคณะกรรมการ
ตรวจสอบสําหรับปี 2554 และได้ กําหนดวงเงินรวมสูงสุดสําหรับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารในปี 2555 และมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจากวงเงินสูงสุดที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนให้ กรรมการแต่ละท่านตามความ
เหมาะสม ส่วนเงินโบนัสที่จะจ่ายปลายปี ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบสําหรับปี 2553 ปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2555 ดังนี ้
ลําดับ

รายชื่อ

ปี 2553

ปี 2554

ม.ค.-มิ.ย. ปี 2555

จํานวนครัง้ ค่ าตอบแทน จํานวน ค่ าตอบแทน จํานวน ค่ าตอบแทน
ที่เข้ า
กรรมการ ครัง้ ที่เข้ า กรรมการ ครัง้ ที่เข้ า กรรมการ
ประชุม
ประชุม
ประชุม

1
2
3
4

รศ. ดร. ธัชชัย
นายเอนก
นายเฉลิมชัย
นายสมชัย

สุมิตร1
คําชุ่ม2
ว่องไววิทย์2
วนาวิทย3

5/6
6/6
6/6
0/0

60,000
35,000
35,000
-
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0/0
5/6
4/6
4/4

85,000
85,000
120,000

0/0
4/4
4/4
4/4

40,000
40,000
80,000
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หมายเหตุ :
รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2553 และพ้ นจากการเป็ นกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553
2. นายเอนก คําชุ่ม และนายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
3. นายสมชัย วนาวิทย เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17
มีนาคม 2554
4. บริ ษัทฯเริ่ มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นครัง้ แรกในเดือนมิถนุ ายนปี 2553
1.

(ค) ค่ าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
ปี 2553
ปี 2554
จํานวน
กรรมการ
บริหารและ
ผู้บริหาร
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
กรรมการ
บริหารและ
ผู้บริหาร
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

ม.ค.-มิ.ย. ปี 2555
จํานวน
กรรมการ
บริหารและ
ผู้บริหาร
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินเดือนรวม
10
7,788,928
11
8,440,420 11
4,909,260
โบนัสรวม
10
2,280,263
11
3,693,475 11
1,628,420
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
10
52,481
11
36,656 11
57,924
ผลประโยชน์พนักงาน
10
11
279,908 11
33,030.50
รวม
10,121,672
12,450,459
6,628,630.50
หมายเหตุ :
 “ผู้บริ หาร” ในที่นี ้ หมายถึง ผู้บริหารของบริ ษัทฯตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่


9.4.2

รวมกรรมการที่มไิ ด้ มีตําแหน่งบริ หาร
บริษัทฯ มีการจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยายน 2551

ค่ าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี –

9.5

การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ม่งุ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนํามาเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มีระบบการบริ หารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่
สามารถสรุปสาระสําคัญการดําเนินการด้ านการกํากับดูแลกิจการมีดงั นี ้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ ้น 3
คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร และคณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการด้ วย ทั ้งนี ้เพื่อช่วยกลัน่ กรองงานที่
มี ความสําคัญอย่ างรอบคอบภายใต้ หลัก การกํ า กับดูแลกิ จการที่ ดี มุ่งเน้ นการสร้ างประโยชน์ สูงสุดให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้นโดย
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คํานึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ ส่วนเสียโดยรวม มีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คณะกรรมการเฉพาะ
เรื่ องทุกคณะประกอบด้ วยกรรมการ ที่มีคุณสมบัติและหน้ าที่รับผิดชอบตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย และมีการกําหนดบทบาทภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ อย่างชัดเจน
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกให้ การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกรายและละเว้ นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดสารสนเทศของบริ ษัทฯ และการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริษัทฯมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลา และแจ้ ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ ต่างๆที่ ใช้ ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึ งการเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าวไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูลประกอบการ
ประชุ ม ล่ ว งหน้ าอย่ า งเพี ย งพอนอกจากการได้ รั บ ข้ อมู ล ในรู ป แบบเอกสารจากบริ ษั ท ฯเพี ย งทางเดี ย ว
คณะกรรมการมีการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่และ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั ้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯได้
รวมทั ้งอาจเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ กรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะประธาน
กรรมการ/ประธานคณะกรรมการชุดอืน่ ๆ จะเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการดําเนินการที่รักษาสิทธิ พื ้นฐานที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงได้ รับและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้นทุกรายทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารรวมทัง้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือ
หุ้นส่วนน้ อยให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดรวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็ นที่ยอมรับ
ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อเป็ นการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจะเป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ ูถือหุ้นไว้ วางใจ
และเชื่อมัน่ ในการที่เข้ ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ
 บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิน้ สุดรอบปี บัญชี และหากมี ความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ที่ใช้ บงั คับที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯจะเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณี
ไป
 บริษัทฯ มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร และมีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
สามารถใช้ สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และควรเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีการกํ าหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริ หารใช้ ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในบริ ษัทฯยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
 คณะกรรมการควรกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯและผู้บริ หารเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของ
ตนและผู้เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริ ษัทฯที่อาจมีความขัดแย้ ง
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ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทฯโดยรวม ทัง้ นี ้ กรรมการและ
ผู้บริ หารที่ มีส่วนได้ เสียกับธุรกรรมที่ ทํากับบริ ษัทฯไม่ควรมีส่วนร่ วมในการตัด สินใจทําธุรกรรม
ดังกล่าว
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ในการดูแ ลและคํ า นึง ถึ ง ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุก กลุ่ม ทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริ ษัทฯได้ แก่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน รวมถึงความรั บผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่ง
คณะกรรมการตระหนักและให้ ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯจะได้ รับการดูแลอย่างเต็มที่ โดย
คณะกรรมการจะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทฯให้ ครบถ้ วนและกําหนดลําดับความสําคัญให้
เป็ นข้ อพิจารณาเพื่อไม่ให้ เกิ ดความผิดพลาด หรื อทําให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทฯต้ องล้ มเหลว หรื อไม่
สําเร็จ และคณะกรรมการจะรายงานข้ อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงให้ เห็นว่าผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับการ
ดูแล และคํานึงถึงเป็ นอย่างดีในการตัดสินใจดําเนินงานของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มไว้ อย่างชัดเจน เพื่อให้ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หารและพนักงานบริ ษัทฯยึดถือเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิในการดําเนินงาน โดยยึดเป็ นภาระหน้ าที่และเป็ นวินยั ที่ทกุ คนพึงปฏิบตั ิ สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ถอื หุ้น: ผู้บริหารมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจเพือ่ สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
 ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนิ นการใดๆ ด้ วยความ
และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้
บริสทุ ธิ์ใจ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
ถือหุ้นโดยรวม
 บริ หารบริ ษัทฯด้ วยความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ถือ
หุ้นโดยคํานึงถึงสภาวะความเสี่ยงทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
 ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โ ดยการประยุ ก ต์ ค วามรู้ และทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การอย่ า งสุ ด
ความสามารถในทุกกรณี
 จัดการดูแลมิให้ สินทรัพย์ใดๆ ของบริ ษัทฯเสื่อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
 จัดให้ มีการรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯโดยสมํ่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ น
จริ ง และแจ้ ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้นทุก รายทราบอย่า งเท่ า เที ย มกัน ถึง แนวโน้ ม ในอนาคตของ
องค์กรทังในด้
้ านบวกและด้ านลบซึ่งตั ้งอยู่บนพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ และมีข้อมูล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้เกี่ ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใดๆของบริ ษัทฯซึ่งยัง
ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน
 ไม่คําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
พนักงาน: บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญและปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกันดังนี ้
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 จัดระบบการให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทฯที่
ทําธุรกิจในกลุม่ อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์ สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
 จัดให้ มีระบบการบริ หารบุคลากรในเรื่ องการแต่งตังโยกย้
้
ายรวมถึงการให้ รางวัลและ
การลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิ บัติโดยความสุจริ ตใจ ตัง้ อยู่บนพื ้นฐานของ
ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้ โอกาสพนักงาน
อย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
 รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะซึง่ ตั ้งอยู่บนพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

คู่ค้า :
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าตามสัญญาของคู่ค้าทุกราย หลีกเลี่ยงวิธีการที่อาจเป็ น
การไม่สจุ ริต
 ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ า
ลูกค้ า: บริ ษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ าโดย
 ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพที่ยอมรับได้ ของตลาด
 เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริ งโดยคํานึงถึงประโยชน์สําหรับลูกค้ า
 ให้ การรับประกันสินค้ าและบริการภายใต้ เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
 ไม่ส่งมอบสินค้ าและบริ การให้ แก่ลกู ค้ าทั ้งๆ ที่ร้ ู ว่าสินค้ าและบริ การนั ้นๆ มีข้อบกพร่อง
เสี ยหาย หรื ออาจเกิ ดอันตรายต่อผู้บริ โภคได้ และไม่ปล่อยให้ สินค้ าหรื อบริ ก ารที่ มี
คุณภาพตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนดตกถึงมือลูกค้ า
 ไม่ทําให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา ปริ มาณ หรือ เ งื่ อ น ไ ข ใ ด ๆ
ของสินค้ าหรื อบริ การนั ้น ๆ
 จัดระบบเพือ่ ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การโดยดําเนินการอย่างดี
ที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
 รักษาความลับของลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด รวมถึงไม่นํามาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
 หาทางลดต้ นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้ าและบริ การ เพื่อสามารถ
เพิ่มประโยชน์ให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
 รักษาสัญญาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ ไข
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 ไม่ค้ากําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้ าหรือบริการ และไม่กํ า หนด
เงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมกับลูกค้ า

คู่แข่ งทางการค้ า: บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกรอบและกติกาการแข่งขันที่ดีโดย
 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้ อมูล ที่เ ป็ นความลับ ของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธี ก ารที่ ไ ม่ สุจริ ต หรื อ ไม่
เหมาะสม
 ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
สังคมส่ วนรวม: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้ อมและสังคมโดย
 ไม่กระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
 ให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมอย่างสมํ่าเสมอ
 สร้ างจิตสํานึกในการรั บผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง
 ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 ไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
 ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานกํากับดูแลและรายงานข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น
หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานนั ้น
นอกจากแนวทางข้ างต้ นแล้ ว คณะกรรมการได้ มีการจัดให้ มีแนวทางดําเนินการที่ชดั เจนกรณีมีผ้ ู
แจ้ งเบาะแสโดยช่องทางในการแจ้ งเบาะแสต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายความ
ถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง หรื อการผิดจรรยาบรรณ โดยกําหนดให้ ผ่าน
กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ เพื่อสัง่ การให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการที่
บริษัทฯกําหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการ
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ ดังนั ้นคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังด้
้ านการเงินและ
มิใช่ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริ ษัทฯที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้ วนเพียงพอ
สมํ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แท้ จริงของบริษัทฯ
ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
ทําหน้ าที่สื่อสารและเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศดังกล่าวด้ วยความโปร่ งใส ถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา แก่
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง สื่อมวลชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกลุ่มอื่นๆผ่าน
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ทางสื่อต่างๆ ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอและ
จะพิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษรวมถึงผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
นอกจากนี ้ เพื่ออํานวยความสะดวกและเป็ นช่องทางการสื่อสารให้ กบั ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้ให้ ความ
สนใจในธุรกิจบริ ษัทฯ สามารถติดต่อและให้ ข้อเสนอแนะตลอดจนคําแนะนําต่อกรรมการบริ ษัทฯหรื อผู้บริ หาร
โดยบริ ษัทฯได้ จดั ช่องทางการสื่อสารผ่านคอลัมน์ “นักลงทุนสัมพันธ์” บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
โดยที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั ้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั ้งนี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการทั ้งหมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการ
อิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ มีจํานวน 12 ท่าน และเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน โดยประธานกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นกรรมการอิสระและ ไม่ดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการผู้จดั การ และมีการแบ่งแยกอํานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการบริ หารออกจากกัน
โดยชัดเจน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1
ท่านเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในด้ านการเงินและ/หรื อการบัญชี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนปฏิบตั ิหน้ าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาในกรณีที่ตําแหน่งว่างลง และกําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง
และค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารจะปฏิบตั ิหน้ าที่
ในฐานะฝ่ ายจัดการภายใต้ อาํ นาจที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
การแต่งตั ้งกรรมการต้ องเป็ นไปตามวาระที่กําหนดไว้ โดยในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้
กรรมการจะต้ องลาออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3 ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับจํานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่
สองภายหลังจดทะเบียนให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกจากตําแหน่งไปอาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งได้ อีก บริ ษัทฯ จะจัดให้ มี
การเปิ ดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจําปี เพือ่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบทัว่ กัน
บริ ษั ท ฯมี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ ทํ า หน้ าที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า ด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั ้งประสานงานให้ มี
การปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการจํานวน 3
คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
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บริ หาร เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน
5.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ




ทบทวนและให้ ความเห็นชอบในการดําเนินงานใดๆ ที่กฎหมายกําหนด
ประเมินผลงานของกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
กําหนดวิสยั ทัศน์ของกิจการและรับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารด้ วย
ความตั ้งใจ และความระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน



ทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทาง
การเงิน ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทังการกํ
้
ากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ ความมัน่ ใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้ รวมทั ้ง
ดูแลให้ มีกระบวนการในการติดตามและประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล





ให้ มีการกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทั ้งองค์กร โดยให้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้
ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึ่งผ่านการ
กลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจํา ให้ มีการประเมิ นประสิทธิ ผลของการจัดการ
ั้
ความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยให้ ความสําคัญกับรายการผิดปกติทงหมด



สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นระหว่างผู้มีส่วน
ได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ กําหนดแนวทางในการทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ โดยที่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียไม่ควรมีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจกําหนดขั ้นตอนการดําเนินการ และการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ ง
ของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน



กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าว คณะกรรมการกําหนดให้ มีการทบทวนนโยบาย และการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
 กําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า และแจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการ สามารถจัดเวลาและเข้ าร่วมการประชุมได้
 จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ กํ าหนดตามความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้ แก่บริ ษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะ
เข้ าร่ วมการประชุมอย่างสมํ่ าเสมอ และต้ องมี กรรมการมาประชุมอย่า งน้ อยกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั ้งหมด จึงครบองค์ประชุม
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กรรมการจะได้ รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและ
ตัดสินใจอย่างถูกต้ องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้
คณะกรรมการสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่จําเป็ น เพื่อขอเอกสาร ข้ อมูลคําปรึกษา และบริ การต่างๆ
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ จากผู้บริ หารระดับสูง และอาจขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่
ปรึกษาภายนอกเมื่อจําเป็ น เพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครัง้
ต้ องมีการจดบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการไว้ ให้ ชดั เจนเพื่อใช้ อ้างอิง

5.5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทฯ


จัด ให้ มี แ บบประเมิ น ผลตนเอง เพื่ อ ใช้ เ ป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านในหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกปี

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ
 บริ ษั ท ฯจัด ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนเพื่ อ กํ า หนดและสอบทานกรอบ
นโยบาย แนวทาง และค่ า ตอบแทนอย่ า งเหมาะสม สํ า หรั บ กรรมการและผู้ บริ ห ารบริ ษั ท ฯให้
สอดคล้ องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรี ยบเทียบได้ กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต ามนโยบายที่ ค ณะกรรมการกํ า หนด โดยเชื่ อ มโยงกั บ ผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคน และหากพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเดิม ให้ นําเสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
 คณะกรรมการได้ รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เปิ ดเผยไว้ ใน
แบบแสดงข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี และงบการเงินของบริษัทฯ
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 คณะกรรมการจะส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯเพื่อเป็ นการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้ าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษัทฯจะจัดเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆให้ แก่กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้ แก่กรรมการใหม่ทกุ ครัง้
9.6

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทฯนําข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญของบริ ษัทฯ
และยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลอื่น รวมการนําข้ อมูลภายใน
ไปใช้ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ได้ วางแนวทางป้องกันการนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ของผู้บริ หารและ
บุคลากรของบริษัทฯ ดังนี ้
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บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

1. บริ ษัทฯ จะให้ ความรู้ แก่กรรมการและผู้บริ หารเพื่อให้ รับทราบถึงหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริ ษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่ องการ
จัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริ ษั ทฯ กํ าหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร รายงานการการเปลี่ยนแปลงการถื อหลัก ทรั พย์ ต่อสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและ
เปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสําเนารายงานนี ้ให้ แก่
บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ กําหนดห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง และควรละเว้ นการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลา 1
เดือ น ก่อนที่บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ งบการเงิ น หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษัทฯ รวมถึง เผยแพร่ ข้อมูลที่เป็ น
สาระสําคัญอื่นๆ สูส่ าธารณชน
4. กํ า หนดเวลาในการประกาศผลการดํ า เนิ น งานและข้ อมู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นสาระสํ า คัญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นไตร
มาสและ 60 วัน นับจากวันสิ ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กําหนดให้ มีการป้ องกันการนําข้ อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกําหนดห้ ามบุคคลของหน่วยงานต่างๆ ที่ร้ ู
ข้ อมูลซึง่ เป็ นข้ อมูลที่มีสาระสําคัญและยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนนําไปเปิ ดเผยยังหน่วยงานหรื อบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากการนําข้ อมูลภายในไปใช้ หรื อ
นําไปเปิ ดเผยจนทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสื่อมเสีย หรื อ เสียหาย และบริ ษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องเพือ่ ดําเนินการตามกฏหมายต่อไป
9.7
9.7.1

บุคลากร
จํานวนบุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2553 ณ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ 30 มิถนุ ายน 2555 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงาน ซึง่ สามารถ
แบ่งแยกพนักงานตามสายงาน ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ลําดับ
1
2

สายงาน
ผลิตและซ่อมบํารุง
QA และ R&D

3
4
5
6

สํานักงาน
บัญชี
การเงิน
ขายและการตลาด

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 30 มิ.ย. 2555
36
36
36
9
8
10
9
8
9
5
5
6
4
4
4
6
6
7
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ลําดับ
7
8
9

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

สายงาน
คลังสินค้ า
เลขานุการ
สํานักกรรมการผู้จดั การ
รวม

ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 30 มิ.ย. 2555
9
9
13
1
1
2
1
3
1
79
82
87

9.7.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
หน่วย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม
9.7.3

ปี 2553
23,898,413
6,238,216
1,927,577
176,635
885,034
33,125,875

ปี 2554
25,832,610
10,151,160
1,279,707
83,883
2,024,097
39,371,457

ม.ค.-มิ.ย. ปี 2555
13,613,203
4,485,827
908,630
144,743
875,354
20,027,758

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริ ษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรั พยากรบุคคลให้ มีความเป็ นเลิศ เนื่องจากบริ ษัทฯตระหนักดีว่าทรั พยากร
บุค คลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพคื อ ปั จ จัย สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ การตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของ
้ นได้ จากพันธกิจข้ อที่ 2 ของบริ ษัทฯ ซึ่งระบุไว้ ว่าบริ ษัทฯมุ่ง “ส่งเสริ มให้ พนักงานมีภาวะ
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัทฯนันเห็
ความเป็ นผู้นําในทุกระดับและสร้ างบรรยากาศให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้”
บริ ษัทฯได้ มีการวางแผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้ แก่พนักงานแต่ละแผนกต่างๆกันไปตามความจําเป็ นและความ
เหมาะสม และเสริ มหลัก สูตรเพิ่มเติ มเพื่อเพิ่ มศักยภาพต่างๆ ให้ กับบุคลากรโดยฝ่ ายสํา นัก งานจะขออนุมัติแผนการ
ฝึ กอบรมดังกล่าวจากกรรมการผู้จดั การ วิธีการฝึ กอบรมมีทั ้งการบรรยายในชั ้นเรี ยนและการฝึ กปฎิบตั ิ รวมไปถึงมีวิธีการ
ประเมินผลไว้ อย่างชัดเจน ทั ้งนี ้ หลักสูตรการฝึ กอบรมที่บริษัทฯจัดขึ ้นนันมุ
้ ่งเน้ นพัฒนาให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิการได้ ถกู ต้ องตาม
มาตรฐานที่ บ ริ ษั ท ฯกํ า หนดไว้ และทํ า งานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ อาทิ เช่ น หลั ก สู ต รความรู้ พื น้ ฐาน
GMP/HACCP/ISO22000 และสุขลักษณะส่วนบุคคล และหลักสูตรการวิเคราะห์จดุ อันตรายในกระบวนการผลิตแป้งสาลี
เป็ นต้ น
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