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9. การจัดการ
9.1

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ดังนี้ [แก้ไขโครงสร้างการจัดการ]
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
สานักตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมยศ อนันตประยูร

กรรมการผู้อานวยการ
นางจรีพร อนันตประยูร

ฝายการเงินและการบัญชี

ฝายพัฒนาโครงการ

ฝายป ิบัติการ

ฝายการจัดการโครงการก่อสร้าง

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย
ผู้อานวยการฝ่าย

นางจรีพร อนันตประยูร
ผู้อานวยการฝ่าย

นายธนภัทร อนันตประยูร
รักษาการผู้อานวยการฝ่าย

นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
ผู้อานวยการฝ่าย

ฝายบัญชี
นางสาวอารีย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์
ผู้จัดการฝ่าย

ฝายการเงิน

ฝายป ิบัติการ

ผู้จัดการฝ่าย

ผู้จัดการฝ่าย

สายบริหาร

สายจัดซื้อ
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม16 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชือ่

ตาแหน่ง

1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการบริษัท

2. นางจรีพร อนันตประยูร

กรรมการบริษัท

3. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

กรรมการบริษัท

4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

กรรมการบริษัท

5. นายณรงค์ กริชชาญชัย

กรรมการบริษัท

6. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

กรรมการบริษัท

7. ดร.พิชิต อัคราทิตย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน
[เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน]
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท ฯ ได้ คือ นายสมยศ อนันตประยูร และ นางจรีพร อนันตประยูร ลง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท หรือ นายณรงค์ กริช
ชาญชัย หรือ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย รวมเป็น 3 คน พร้อมประทับตราบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของ คณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
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2. พิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ดและให้ ค วามเห็ น ชอบ วิ สัย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ฯและบริษัทย่อย
ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทา
3. กากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย
จั ด การ หรื อ บุ ค คลใด ๆ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯกาหนด
4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการด าเนิ น งานและ
งบประมาณของบริษัทฯ
5. ดาเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนาระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้
มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดให้มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ฯ และลงลายมือชื่อเพื่อ
รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับ
ใช้นโยบายดังกล่ าวอย่า งมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่น ได้ว่าบริ ษัท ฯ มี ความรับ ผิดชอบต่ อผู้มี ส่ว น
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่ง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนาเสนอเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
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12. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท ฯ รวมทั้ง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารดังกล่าว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชือ่

ตาแหน่ง

1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางจรีพร อนันตประยูร

กรรมการบริหาร

3. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

กรรมการบริหาร

4. นายณรงค์ กริชชาญชัย

กรรมการบริหาร

5. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและมาตรการดาเนินงานของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ
3. ให้ความเห็น คาปรึกษา ตลอดจนพิจารณาอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ดาเนินการอื่น
ใดๆ ตามที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆ ภายใต้วงเงินดังต่อไปนี้
(ก) การอนุมัติการดาเนินโครงการของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1)

จานวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการละไม่เกิน 500,000,000 บาท

(2)

อาคารที่จะก่อสร้างในโครงการมีพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตร.ม.

(ข) การอนุมัติจัดซื้อที่ดินเปล่า จานวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อครั้ง
(ค) การอนุมัติ จัดจ้างผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จานวนไม่
เกิน 400,000,000. บาท ต่อครั้ง
(ง) การอนุมัติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน
จานวนไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อครั้ง
(จ) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหนี้ค่าวัสดุก่อสร้าง จานวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ต่อ
ครั้ง
(ฉ) การลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด จานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
(ช) การกู้ยืมเงินสาหรับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนใน
สินทรัพย์ จานวนไม่เกิน 400,000,000 บาท ต่อครั้ง
5. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึง
การกาหนดผลตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว
6. ประสานงานและติดตามการดาเนินงานกับฝ่ายบริหารในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติงานและดาเนินกิจการบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร. พิชิต อัคราทิตย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภัสนันท์ จารุกรสกุล ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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[อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองความเป็นอิสระของดร.พิชิต อัคราทิตย์]
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไว้หลายประการ ซึ่งเงื่อนไขประการที่
เกี่ยวข้องคือ
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถอื หุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ ผู้ขออนุญาต
ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น
กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติที่ประชุม แล้วว่า การแต่งตั้งดร.พิชิต อัคราทิตย์ ไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ โดยมีสรุปสาระสาคัญดังนี้
ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด
(มหาชน) (“บลจ.เอ็มเอฟซี”) ในระหว่างปี 2545 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ซึ่ง บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นผู้จัดตั้งและ
บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ฟันด์ ที่
บริษัทฯ จาหน่ายสินทรัพย์ให้ในเดือนธันวาคม 2553 อยู่ระยะหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุ น กสิ ก รไทย จ ากัด ในปัจ จุ บั น ทั้ง นี้ ดร.พิ ชิ ต อั ค ราทิต ย์ ลาออกจาก บลจ.เอ็ ม เอฟซี เมื่อ วั น ที่ 17
ธันวาคม 2553 กองทุนรวมฯ ซึ่งบริหารจัดการโดยบลจ. เอ็มเอฟซี ได้ซื้อทรัพย์สินจากบริษัทฯ เมื่อเดื อน
ธันวาคม 2553 กองทุนรวมฯ จึงเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บลจ.เอ็มเอฟซี ใน
ฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนรวมฯ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย และปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานก.ล.ต. (“โครงการจัดการ
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กองทุนรวม”) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ประกาศสานักงานก.ล.ต. รวมทั้งพระราชบัญญติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง”) นอกจากนี้ หากกองทุนรวมฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม หรือดาเนินการอื่นๆ นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
รวม กองทุนรวมฯ ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน จึงจะดาเนินการดังกล่าวได้ จึงเห็นได้ว่า บลจ.เอ็ม
เอฟซี ในฐานะผู้ บริหารจัดการกองทุนรวมฯ ต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกราย และต้องปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บลจ.เอ็มเอฟซี ไม่
สามารถบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ได้เองโดยอิสระ นอกจากนี้ ดร.พิชิต อัคราทิตย์ เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์การทางานด้านเศรษฐศาสตร์กับบริษัทและสถาบันต่างๆ รวมตลอดจน เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันมิได้ปฏิบัติงานใดๆ ให้แก่ บลจ.เอ็มเอฟซี ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การที่ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และไม่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เหตุ ที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่มีความสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของบริษัทฯ

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดย
มีประสบการณ์ การสอบบัญชี และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการเงิน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 ณ วันที่ 20 เมษายน 2555 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดัง กล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้า ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามี รายการหรือการกระท า
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนั ยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามข้างต้นต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8.

9.1.4

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจานวน 6 ท่านดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางจรีพร อนันตประยูร

กรรมการผู้อานวยการและผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
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3. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

ผู้อานวยการฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง

4. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

ผู้อานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

5. นายธนภัทร อนันตประยูร

รักษาการผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

6. นางสาวอารีย์ ตัณฑ์สุทธิวงศ์
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้
1. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดกลยุ ท ธ์ และแผนการทางธุ ร กิ จ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และด าเนิ น การเพื่อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอานาจการทานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สาหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึง
ธุรกรรมที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนินการแทน ทั้งนี้ให้
รวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่เป็นการผูกพันทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและทิ ศ ทางทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
คณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจทั้งด้านวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ การลงทุน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการ
เงินและการบัญชี และที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน
8. พิจารณาการนาสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้าง ร้าน หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยการด าเนิ น งานปกติ ใ นวงเงิ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ
มอบหมายไว้
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติมอบหมายไว้
11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และให้
นาเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
12. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสาหรับปี หรือที่คณะกรรมการ
บริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
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13. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึง การปฏิบัติงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ในการทาธุรกิจ
14. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่ อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคา
ตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป
เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานระดับที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
18. ดาเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทาง
การค้า รายการได้มาจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สาคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ที่จะทาขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทารายการเกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว
[อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดาเนินการใดๆ ภายใต้วงเงิน
ดังต่อไปนี้
(ก) การอนุมัติจานวนเงินลงทุนทั้งสิ้นโครงการละไม่เกิน 210,000,000 บาท
- การอนุมัติจัดซื้อที่ดินเปล่า จานวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อครั้ง
- การอนุมัติ จัดจ้างผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน จานวนไม่
เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
(ข) การอนุมัติ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างคลังสินค้า หรือ โรงงาน
จานวนไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อครั้ง
(ค) การอนุมัติจ่ายค่าจ้างผู้รับเหมา และเจ้าหนี้ค่าวัสดุก่อสร้าง จานวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อ
ครั้ง
(ง) การกู้ยืมเงินสาหรับค่าใช้จ่ายต่ างๆ ในการดาเนินธุรกิจปกติ การตลาด การจัดซื้อ การลงทุนใน
สินทรัพย์ จานวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อครั้ง
9.1.5

เลขานุการบริษัท
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นายเกษมสี สกุลชัยสิริ
วิช เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555มีมติกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท ไว้ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปีของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
9.2.1

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษั ทประกอบด้ว ยกรรมการอย่ างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้ อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจา นวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเข้าดารงตาแหน่งเป็น คณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) ประการคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
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2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ ได้รั บคะแนนเสีย งสู งสุด ตามลาดับ ลงมาเป็น ผู้ไ ด้รับ เลื อกตั้ งเป็น กรรมการเท่า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
9.2.2

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯจะต้อง
มีจานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ประกอบด้วย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านพัฒนาโครงการ
ผู้เชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญงานการจัดการโครงการก่อสร้าง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
9.2.3

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ทมี่ ีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัทฯบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อ ง และบุต ร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 มีมติที่ประชุม แล้วว่า การแต่งตั้งดร.พิชิต อัครา
ทิตย์ ดารงตาแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่มีความสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
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บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
9.3

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
9.3.1

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ในปีบัญชี 2554 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จานวน 6 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะ
ของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายปี รวมทั้งสิ้นจานวน 750,000.0 บาท
ในไตรมาสแรกงวด 6 เดือน ปีบัญชี 2555สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
กรรมการบริษัท จานวน 9 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุมและผลตอบแทนรายปี รวมทั้งสิ้น
จานวน 460,000.01,152,000 บาท
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ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ปีบัญชี 2553

ปีบัญชี 2554

งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2555

รายชื่อ
เบี้ย
เบี้ย
ประชุมใน ประชุมใน
ฐานะ
ฐานะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัทฯ ตรวจสอบ

รวม

เบี้ย
เบี้ย
ประชุมใน ประชุมใน
ฐานะ
ฐานะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัทฯ ตรวจสอบ

รวม

เบี้ย
เบี้ย
ประชุมใน ประชุมใน
ฐานะ
ฐานะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัทฯ ตรวจสอบ

รวม

นายสมยศ อนันตประยูร

-

-

- 100,000.0

- 100,000.0

95,000.0

--

95,000.0

นางจรีพร อนันตประยูร

-

-

- 100,000.0

- 100,000.0

85,000.0

--

85,000.0

นายสุรเธียร จักธรานนท์

-

-

- 250,000.0

- 250,000.0 185,000.0

--

185,000.0

นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

-

-

- 100,000.0

- 100,000.0

85,000.0

--

85,000.0

นายณรงค์ กริชชาญชัย

-

-

- 100,000.0

- 100,000.0 160,000.0

--

160,000.0

นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

-

-

- 100,000.0

- 100,000.0

--

85,000.0

ดร. พิชิต อัคราทิตย์

-

-

-

-

-

-

45,000.0- 162,000.0

207,000.0

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

-

-

-

-

-

-

35,000.0- 115,000.0

150,000

ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

-

-

-

-

-

-

35,000.0-

65,000.0

100,00.0

รวม

-

-

- 750,000.0

- 750,000.0 810,000.0 342,000.0

1,152,000.0

85,000.0

หมายเหตุ:
1. นายสมยศ อนันตประยูร และ นางจรีพร อนันตประยูรเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ และ นายสุรเธียร
จักธรานนท์ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาญชัย นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มเติมโดยจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
2. ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และดร.กฤษณา สุขบุญญสถิต ย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจด
ทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ประจ าปี 2555 เมื่ อ วั น ที่ 20 เมษายน 2555
คณะกรรมการชุดต่างๆดังต่อไปนี้

ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทน

1. ค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมทั้งปีไม่เกิน 400,000 บาทต่อท่าน
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี้
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท
2.2 กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาทต่อท่าน
9.3.2

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท
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ในปี 2553 ปี 2554 และไตรมาสที่ 1 งวด 6 เดือน ปี 2555สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ผู้บริหารบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น ประมาณ 4.3 ล้านบาท
13.5 ล้านบาท และ 12.67.7 ล้านบาทตามลาดับ
ค่าตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้แก่ผู้บริหารบริษัทมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ปี 2553

ปี 2554

งวด 6 เดือน ปี 2555

จานวนราย ค่าตอบแทน จานวนราย ค่าตอบแทน จานวนราย ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาท)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
9.3.3

3

4.3

6

13.5

6

12.6

ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี
9.4

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประจาปี 2553

ประจาปี 2554

รายชือ่

งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2555ไตร
มาสที่ 1 ปี 2555

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/ จานวนครั้งที่เข้าประชุม/ จานวนครั้งที่เข้าประชุม/
จานวนประชุมรวม
จานวนประชุมรวม
จานวนประชุมรวม
1. นายสมยศ อนันตประยูร

-

10/10

6/63/3

2. นางจรีพร อนันตประยูร

-

10/10

6/63/3

3. นายสุรเธียร จักรธรานนท์

-

10/10

6/63/3

4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

-

10/10

6/63/3

5. นายณรงค์ กริชชาญชัย

-

10/10

6/63/3

6. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

-

10/10

6/63/3

7. ดร.พิชิต อัคราทิตย์

-

5/62/3

8. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

-

5/62/3

9. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์

-

3/61/3

หมายเหตุ: ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยจด
ทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
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9.5

การกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงได้เ ล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
กากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการ
จัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ฯ ผู้ถือ
หุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่าย ทั้งนี้การกากับดูแลกิจการของจะทาให้การดาเนินงานของบริษัท ฯมีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัท ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1.1) ให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุ คคลใดๆ เข้าร่ วมประชุม แทนตนได้ โดยใช้หนั งสือมอบฉั นทะที่ บ ริษัท ฯได้ จัดส่ง ไปพร้ อมกั บ
หนังสือเชิญประชุม
1.2) อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม
1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กาหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สาคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท ฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมด้วย
1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยนาข่าวสารต่าง ๆ
และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่
ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบี ยบวาระการประชุมได้อย่าง
สะดวกและครบถ้วน
1.5) นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็น
ซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้
ให้บริษัทฯนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
รวมถึงส่งรายการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มี
การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
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1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิน
ปันผล) เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชารุด
สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯได้กาหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย
ดังนี้
2.1) ให้บริษัทฯจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.2) ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3) ให้เพิ่มการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้ นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและ
ลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2.4) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
3. การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ฯเป็น
สาคัญ ดังนั้น จึงให้ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังต่อไปนี้
3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องยึดถือ
ปฏิ บั ติ โ ดยเคร่ งครั ด เพื่ อเป็ นที่ เ ชื่ อถื อ และไว้ว างใจของผู้ มีส่ว นได้ เ สีย ทุ ก ฝ่า ย และจัด ให้มี ก าร
เผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงใน
กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3) มีการนาเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและสร้างกาไรให้บริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยมีการกาหนด
นโยบาย ดังนี้
4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทฯตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯที่มีคุณค่ายิ่ง
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจึงมีหลัก
ปฏิบัติดังนี้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
3)
4)
5)
6)
7)

ความสาคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
ให้ความสาคัญ ต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนั กงาน โดยให้ โอกาสอย่างทั่ วถึงและ
สม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) นาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และ
รายงานอื่น ๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัท ฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือดาเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ
4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้า จึงได้กาหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
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1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ
เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่
บริษัท ให้กั บลูก ค้า โดยไม่มี การโฆษณาเกินความเป็นจริงที่ เป็น เหตุ ให้ลูกค้า เข้า ใจผิ ดเกี่ ยวกั บ
คุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ
4) ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอา
รัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหา
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้า
ของคู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ทาลายชื่อเสีย่ งของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษัทฯมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่
จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริ ษั ท ฯที่ ต รงต่ อ ความเป็ น จริ ง ครบถ้ ว น เพี ย งพอ สม่ าเสมอ ทั น เวลา แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
สถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ สื่อเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ฯได้อย่าง
ทั่วถึง และจะทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
บริษัทฯจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้น
รายย่อย บริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนิน งานเป็นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของ
องค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท ฯจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
นอกจากนี้ บริษัท ฯยังให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็น
ประจา โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เ สมอ ไม่ว่า
จะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี โครงสร้างบริษัท ฯ และผู้บริหาร
โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯให้ ค วามสาคั ญ ต่ อรายงานทางการเงิ น เพื่ อ ให้ แ สดงถึ ง สถานะทางการเงิน และผลการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัท ฯจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ฯ ในรายงานประจาปีของ
บริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจาปีของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
โดย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการของบริษัท มีจานวน 9 ท่านประกอบด้วย
ก. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน
ข. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจานวน 5 ท่าน
ค. กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย จานวน 3 ท่าน
ทั้งนี้ แม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคล
เดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาในเรื่องสาคัญจะมีคณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรอง และหาก
เกินกว่าอานาจคณะกรรมการบริหารจะต้องนาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสาหรับโครงสร้างคณะ
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กรรมการบริหาร มีกรรมการบริหารจานวน 3 ใน 5 และโครงสร้างคณะกรรมการ มีกรรมการจานวน 7 ใน 9 ซึ่ง
ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รวมทั้งบริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน หรือ 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีขอบเขตอานาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกาหนดขอบเขต
การดาเนินงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการความ
โปร่งใส และรัดกุมในการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาปีของบริษัท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ บ ริ ษั ท ฯมี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นการเงิ น และการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท ฯอยู่เสมอ จัดให้มีการกาหนด
ลาดับขั้นของอานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว
กาหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบีย บที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ
9.6

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯได้
กาหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
2. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และ
ของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการของบริษัท ก่อนนาส่งสานักงานคณะกรรมการ
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กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทาและนาส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ภายใน 3 สามวันทาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. กาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา
ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท ฯ จนกว่าบริษัทฯจะ
ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท ฯจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชน
แล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. กาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งบทลงโทษอาจ
เป็นการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่
กฎหมายอนุญาตให้ทาได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของ
ความผิดนั้น ๆ
9.7

บุคลากร
บุคลากร
การเปลี่ ย นแปลงจ านวนพนั ก งาน (รวมถึ ง ผู้ บ ริ ห าร) ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ในสายงานต่ า งๆโดยมี
รายละเอียด ดังนี้
จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552

จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

จานวนพนักงาน จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 301
ธันวาคม 2554 มิถุนายนมีนาคม
2555

ประธานบริษัท

1

1

1

1

ฝ่ายปฏิบตั ิการ

3

4

5

7

ฝ่ายการพัฒนาโครงการ

3

3

4

4

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

1

1

3

4

ฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง

-

-

-

2

รวม

8

9

13

18

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ในรอบ
บัญชี 3 ปีย้อนหลัง และ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 94

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

รอบปีบญ
ั ชี

ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)

2552

3.6

2553

5.2

2554

14.6

ไตรมาสที่ 1 ปี 2555งวด 6 เดือน ปี 2555

14.08.4

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกร
ไทย จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สร้างหลักประกันให้กับพนักงาน
และครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากกนี้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ยังเป็น
แรงจูงใจ ทาให้พนักงานทางานกับบริษัท ฯเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทางานดีขึ้น
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสาคัญในการผลักดันให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยั่งยืน บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทฯเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
นโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เป็นประจา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนทีจ่ ะสนับสนุนทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาให้แก่บคุ ลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อเพิม่ พูนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ทางาน
อยู่

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 95

