บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 25551 เมษำยน 2556)
*

(

)

(

)

หมำยเหตุ: *บริษทั ว่ำจ้ำงบริษทั เอส.ซี. กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นผูต้ รวจสอบภำยในของบริษทั และบริษัทย่อย
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำรของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง โดย
โครงสร้ำงกำรบริหำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 14 มีนำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
นำยซัง โด ลี
นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์
นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
นำยปรีชำ ลีละศิธร
นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

โดยมี นำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
เป็นเลขำนุกำรบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ นำยนวมินทร์ ประสพเนตร นำยซัง โด ลี กรรมกำรสองในสี่
คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ ประชุมผู้
ถือหุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต
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2. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ
เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรและ
ฝ่ำยจัดกำรจัดทำ
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำยจัดกำร
หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ทำหน้ำที่ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและงบประมำณของบริษัท
5. ดำเนินกำรให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
ควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
6. จัดให้มีกำรทำงบดุล และงบกำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองงบ
กำรเงินดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็นลำยลักษณ์อักษร และกำรปรับใช้นโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยควำม
เป็นธรรม
9. พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้ำดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่
ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ อ อกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณ ำ
ค่ำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
10. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือคณะกรรมกำรชุด
ย่อยอื่นใด และกำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำร
11. พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทได้
12. พิจำรณำแต่งตั้งผู้บริหำรตำมคำนิยำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
หรือคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั้งพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรดังกล่ำว
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนนำเสนอ
13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. กำรจัดกำร

หน้ำ 82

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทเข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรนั้น
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น จะไม่มีลัก ษณะเป็นกำร
มอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลั กษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้
9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 14 มีนำคม 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นำยปรีชำ ลีละศิธร
3. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบที่ มี ค วำมรู้ และประสบกำรณ์ ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะท ำหน้ ำ ที่ ใ นกำรสอบทำน
ควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ของงบกำรเงิ น ได้ คื อ นำงพรรณี วรวุ ฒิ จ งสถิ ต และมี น ำงสำวสวนศรี สวนกูล เป็ น เลขำนุ กำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมกำร
ตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
• ควำมเห็ น เกี่ย วกับ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ ตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
• ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
• ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
• รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. สอบทำนงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ในเรื่องดังต่อไปนี้
• พิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำน แผนกำรตรวจสอบประจำปี และงบประมำณ รวมทั้งบุคลำกรว่ำ เหมำะสม
สอดคล้ อ งกั บ ขอบเขตกำรปฏิ บั ติ ง ำน และเพี ย งพอที่ จ ะสนั บ สนุ น งำนในหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
• พิจำรณำกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย หรือ เลิกจ้ำง หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
• พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
• พิจำรณำควำมเป็นอิสระของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
8. พิจำรณำและทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีกำรตรวจสอบ ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ
9. สรุปภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
10. รำยงำนสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
ฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ให้ค ณะกรรมกำรบริษั ทเพื่ อดำเนิน กำรปรับ ปรุง แก้ไ ขภำยใน
ระยะเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
• รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
• กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
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• กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับ ปรุ งแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรือ
ตลำดหลักทรัพย์
11. ดำเนินกำรตำมข้อ (1) - (10) ข้ำงต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทย่อย เท่ำที่ได้รับกำร
มอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อย และเท่ำที่อำนำจหน้ำที่จะเปิดช่องให้ดำเนินกำรได้
12. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริ ษั ท มำร่ วมประชุ ม หำรื อ ชี้ แ จง หรื อ ตอบข้ อ ซั ก ถำมในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ ำ ที่ และควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรปรึกษำหำรือผู้เชี่ยวชำญหรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือจ้ำงที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญ
ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกเป็นครั้งครำวในกรณีจำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ ำยของบริษัท กำรขอให้พนักงำนของบริษัทส่งเอกสำร
หลักฐำนเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัทเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้หน้ำที่ควำมรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กำรมอบหมำยให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงของบริษัทคนหนึ่งหรือหลำย
คนกระทำกำรใดๆ ภำยในขอบเขตหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ รวมถึงกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ที่กล่ำวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่ำที่ได้รับมอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อย และ
เท่ำที่อำนำจหน้ำที่จะเปิดช่องให้ดำเนินกำรได้
บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน จึงว่ำจ้ำงบริษัท เอส.ซี กำรบัญชีและที่ปรึกษำธุรกิจ (1995)
จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกและไม่มีควำมเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) โดยทำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทและบริษัทย่อย
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 คณะกรรมกำรบริหำร มีจำนวนกรรมกำร 6 ท่ำน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
นำยซัง โด ลี
นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

โดยมีนำงสำวสรัญญำ อมรรัตนสุชำติ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริหำร มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตั้ง ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมกำรบริหำร
แทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมกำรบริหำร มีหน้ำที่ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของ
บริษัท ทั้งนี้ ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด นอกจำกนี้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆ ที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบ
2. จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน และ
งบประมำณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น นโยบำย และแนวทำงกำรบริ ห ำรงำนด้ ำนต่ ำงๆ ของบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. มีอ ำนำจพิ จ ำรณำอนุ มั ติ เ ฉพำะกรณี ห รื อ กำรด ำเนิ น กำรใดๆ อั น เป็ น ปกติ ธุร กิจ ของบริ ษั ท ภำยใต้ วงเงิ น หรื อ
งบประมำณประจำปีตำมที่ได้รั บอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ โดยใน
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น โดยคณะกรรมกำรบริหำรมีอำนำจในกำรอนุมัติค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง หรือเช่ำ หรือเช่ำซื้อที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและกำรลงทุน ของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงำน
สนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท และอนุมัติกำรกู้ หรือกำรขอสินเชื่อกับสถำบันกำรเงินเพื่อธุรกรรม
ตำมปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท
5. ให้คณะกรรมกำรบริหำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในเรื่องและภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมกำร
บริษัททรำบ
5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจำปีและงบกำรเงินรำย
ไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
5.3 รำยงำนอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใด ๆ ตำมอำนำจหน้ำที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้
จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทั้งหมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำครบ
เป็นองค์ประชุมในอันที่จะสำมำรถดำเนินกำรใด ๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ให้กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่ำน
ละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรมีสิทธิออกเสียงชี้ขำดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. กำรลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมกำรบริหำร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
เสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินั้น
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9. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะเรียกให้มี
กำรประชุมเป็นกรณีพิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่ำววำระกำรประชุมล่วงหน้ำแก่
กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรทำหน้ำที่กรรมกำรในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมนั้น
10. คณะกรรมกำรบริหำร จะแต่งตั้งคณะทำงำน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้ำที่กลั่นกรองงำนที่นำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร หรือเพื่อให้ดำเนินงำนใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร หรือ
เพื่อให้ดำเนินกำรใด ๆ แทน ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยในขอบเขตแห่งอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
11. ให้มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำรมอบ
อำนำจช่วง และ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบอำนำจที่ให้
ไว้ และ/หรือเป็นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้ง นี้ กำรมอบหมำย
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจหรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่
ตนหรื อ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง (ตำมที่ นิ ย ำมไว้ ใ นประกำศคณะกรรมกำรกำกั บ ตลำดทุ น หรื อ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท
9.1.4

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ
1. นำยปรีชำ ลีละศิธร
2. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
3. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

โดยมีนำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำร
แต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ำรับตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและ
ผู้บริหำรระดับสู ง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงของ
บริษัท
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2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท
และผู้บริหำรระดับสูง
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อนำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหำรระดับสูง ส่วนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ให้
คณะกรรมกำรบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
9.1.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์
นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
นำยบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

โดยมีนำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทัง้ นี้ จะเลือก
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำกลั่นกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงควำมเสี่ยง
ประเภทต่ำงๆ ที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน และควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงภำยใต้แนวทำงและนโยบำยที่ ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดควำมเสี่ยงและเพดำนควำมเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมำตรกำรที่จะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
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6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสี่ยงของ
บริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและ
กลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และทรัพยำกรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ
9.1.6

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 เมษำยน 25567 พฤศจิกำยน 2555 คณะผูบ้ ริหำร มีจำนวน 10 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ
1. นำยซัง โด ลี
2. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
3. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
4. นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์
5. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
6. นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
7. นำงสำวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์
8. นำงสำวเบญจวรรณ รักวงษ์
9. นำยธีรศักดิ์ ธำรำวร
10. นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรตลำด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
ผู้อำนวยกำรอำวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มธุรกิจโมบำย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มธุรกิจอินเตอร์เน็ต
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรสำนักงำน
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ผู้จัดกำรอำวุโสช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
1. กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท โดยรวมเพื่อเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และ
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ และแผนกำรทำงธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมกล
ยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
3. ดำเนินกำรและปฏิบัติภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท
4. สั่งกำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมนโยบำย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอำนำจกำรทำนิติกรรมเพื่อผูกพัน บริษัท สำหรับธุรกรรมปกติของบริษัท รวมถึงธุรกรรมที่
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ดำเนินกำรแทน ทั้งนี้ให้รวมถึง ธุรกรรม
ใดๆ ที่ไม่เป็นกำรผูกพันทรัพย์สินของบริษัทโดยตรง
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6. ประสำนงำน ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อปฏิบัติตำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรกิจที่ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. พิจำรณำกำรนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้ำง ร้ำน หรือสถำบันกำรเงิน
เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรอนุมัติ
8. อนุมัติค่ำใช้จ่ำย หรือกำรจัดซื้อ หรือจัดจ้ำง หรือเช่ำ หรือเช่ำซื้อที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนและกำรลงทุนของบริษัท
ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงำนธุรกิจและงำนสนับสนุน ตำมงบประมำณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
รวมถึงที่ไม่ได้อยู่ในงบประมำณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ำนบำท
9. อนุมัติในหลักกำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุรกิจ ตลอดจนกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจกำรอื่นๆ และให้นำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทและหรือคณะกรรมกำรบริหำร เพื่ออนุมัติในที่ประชุมครำวถัดไป
10. อนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับปี หรือที่คณะกรรมกำรบริษัทได้
เคยมีมติอนุมัติในหลักกำรไว้แล้ว
11. ดูแลกำรทำงำนของพนักงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล
ในกำรทำธุรกิจ
12. สนับสนุนให้มีกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดในตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง ที่สำคัญ (Succession Planning) รวมถึง
ส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพขององค์กร
13. พิจำรณำแต่งตั้งที่ปรึกษำต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรดำเนินกำรของบริษัท
14. กำรพิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ เช่น ซื้อขำยสินค้ำด้วยรำคำตลำด กำร
คิดค่ำธรรมเนียมบริกำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้ำทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภำยใต้
นโยบำยที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
15. อนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และเลิกจ้ำงพนักงำนระดับผู้บริหำร ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
บริษัท
16. ดำเนินกิจกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เป็นกรณีๆ ไป
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ไม่มีอำนำจในกำรอนุมัติเรื่องหรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติ
ทำงกำรค้ำ รำยกำรได้มำจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือ รำยกำรที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท และ
บริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรำยกำรที่เป็นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ำ ที่ได้มีกำรกำหนดนโยบำยและหลัก เกณฑ์ โดยได้อนุมัติ
รำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้และได้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหุ้น ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้ว
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่ำว
ทั้งนี้ กำรมอบหมำยอำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจ หรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้รับมอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร สำมำรถอนุมัติรำยกำร
ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน )
อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
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หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติไว้
9.1.7

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวปิติฤดี ศิริ
สัมพันธ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่หลักในกำรจัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้
ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำม
มำตรำ 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน
เจ็ดวันทำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น
ขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปีของบริษทั
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
9.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ำที่ในกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรและผู้บริ หำรจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ยังพิจำรณำถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์กำรทำงำนด้วย
องค์ประกอบและกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท /กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
9.2.1

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
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ในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะทำหน้ำที่ในกำรสรรหำ
และคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยพิ จ ำรณำจำกควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่กรณี ) ทั้งนี้ ข้อ บังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเลือกตั้ ง
กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
ตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
9.2.2

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมในคณะกรรมกำรบริษัท
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้
ที่จะมำทำหน้ำที่เป็นกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมกำรอิสระจะมีคุ ณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำม
เหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้
หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกตำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มี
คุณสมบัติตำมที่กำหนดข้ำงต้นเข้ำมำดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่ง
ได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี อำนำจควบคุม ของบริษัท ทั้ง นี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำนที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ยื่ น ค ำขออนุ ญ ำตต่ อ ส ำนั กงำน ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะต้ อ งห้ ำมดั ง กล่ ำ วไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ กรรมกำรอิ ส ระเคยเป็ น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ
หรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรคำนวณ
ภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถื อหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่น
คำขออนุญำตต่อสำนักงำน
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7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน มีวำระอยู่ในตำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี โดยบริ ษั ท มี นโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ ที่สอดคล้อ งกับ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
(ข) เป็นกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวข้ำงต้น และ
1. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้บริษัท
และ
2. ไม่เป็นกรรมกำรของ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้
และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ
กำรเงิ นได้ นอกจำกนี้ บริษัทจะพิจำรณำคุ ณสมบัติ ในด้ำนอื่นๆ ประกอบด้วย เช่ น ประสบกำรณ์ในธุรกิจ ควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และควำมมีจริยธรรม เป็นต้น
สำหรับ หลั กเกณฑ์ และวิ ธีกำรแต่ง ตั้ง กรรมกำรตรวจสอบ ให้เ ป็น ไปตำมหลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีกำรแต่ งตั้ ง
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งให้กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริษัท
แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเป็ น กรรมกำรตรวจสอบเพื่ อ ให้ ก รรมกำรตรวจสอบมี จ ำนวนครบตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนแทน
9.2.3

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัทที่สำมำรถบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริหำรของบริษัท
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และสำมำรถกำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผล
กำรดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
9.2.4

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมกำรจำนวน
หนึ่งเป็นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนต้ อ งเป็ น กรรมกำรอิ สระ โดยประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ
9.2.5

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัท เป็ นผู้ แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยพิ จำรณำแต่งตั้ งกรรมกำรหรื อ
ผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทในสำยงำนธุรกิจและสำยงำนสนับสนุน เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำม
เสี่ยงของบริษัท
9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก. กรรมการ

Update ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยเดือน โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ
2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2554 และ 8 มีนำคม 2555 ได้อนุมัติค่ำตอบแทนตำมตำแหน่งเป็นวงเงินไม่เกิน
3,000,000 บำท (รวมบำเหน็จกรรมกำร) และวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ไม่รวมบำเหน็จกรรมกำรซึ่งกำหนดวงเงิน
ไม่เกิน 2,000,000 บำท) ตำมลำดับ สำหรับปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ครั้งที่
1/2556 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท (ไม่รวมบำเหน็จกรรมกำรซึ่งกำหนดวงเงินไม่เกิน
2,000,000 บำท) และผ่ำนกำรอนุมัติจำกให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จะเมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2556
พิจำรณำอนุมัติต่อไปแล้ว โดยมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังนี้ได้มีมติอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังนี้
ค่าตอบแทน (บาท / คน / เดือน)
ตาแหน่ง
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ประธำนกรรมกำร
20,000
70,000
70,000
รองประธำนกรรมกำร
15,000
50,000
50,000
ผู้ช่วยประธำนกรรมกำร
10,000
30,000
30,000
กรรมกำร
10,000
20,000
20,000
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
20,000
20,000
20,000
กรรมกำรตรวจสอบ
10,000
10,000
10,000
(1)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10,000
10,000 (1)
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
10,000(1)
10,000(1)
หมำยเหตุ: (1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจ่ำยเป็น บำท/คน/ครั้ง
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ทั้งนี้สำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน บริษัทกำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนเท่ำนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555 อนุมัติกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในอัตรำ 10,000 บำท/คน/ครั้ง โดยที่ผ่ำนมำจนถึง
ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยังไม่มีกำรประชุม บริษัทจึงยังไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
นอกจำกนี้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ 2555 ได้อนุมัติกำรจ่ำยบำเหน็จกรรมกำรประจำปี
2554 และ 2555 ในวงเงินไม่เกิน 1,260,000 บำท และ 2,000,000 บำทตำมลำดับ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทนบริษัทเป็นผู้พิจำรณำจัดสรรเงินบำเหน็จกรรมกำร และนำเสนออนุมัติโดยคณะกรรมกำร
บริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2554 - และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ดังนี้
(หน่วย : บำท)
งวด 9 เดือนแรกของปี 2555
งวด 3 เดือนแรกของปี 2556
(ม.ค. - ก.ย. 2555)
(ม.ค. - มี.ค. 2556)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รายชื่อ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและ
บริษัท
ตรวจสอบ สรรหาและ
พิจารณา
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
3/
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
240,000
880,000
210,000
4/
5/
2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
180,000
630,000
40,000
150,000
10,000
1/
3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
120,000
380,000
90,000
2/
4. นำยซัง โด ลี
120,000
260,000
60,000
2/
5. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์
120,000
260,000
60,000
2/
6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
120,000
260,000
60,000
1/
2/
2/
7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
180,000
240,000
260,000
280,000
60,000
60,000
2/
2/
5/
5/
8. นำยปรีชำ ลีละศิธร
160,000
120,000
260,000
140,000
40,000
60,000
30,000
10,000
2/
2/
5/
5/
9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
160,000
120,000
260,000
140,000
40,000
60,000
30,000
10,000
รวม
1,400,000
480,000
3,450,000
560,000
120,000
810,000
120,000
30,000
ปี 2554

หมำยเหตุ:

1/
2/
3/
4/
5/

รวมเงินบำเหน็จกรรมกำรจำนวน 60,000 บำท
รวมเงินบำเหน็จกรรมกำรจำนวน 40,000 บำท
รวมเงินบำเหน็จกรรมกำรจำนวน 140,000 บำท
รวมเงินบำเหน็จกรรมกำรจำนวน 100,000 บำท
รวมเงินบำเหน็จกรรมกำรจำนวน 20,000 บำท

ข. ผู้บริหาร
ในปี 2554 -และงวด 9 เดือน ปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้
ผู้บริหำรดังนี้
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ปี 2554
ค่าตอบแทน

จานวนราย

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

71/2/3/

11.974/2.63

เงินเดือน โบนัส และ
ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ ผลประโยชน์หลังออก
จำกงำน ประมำณกำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น

งวด 9 เดือนปี 2555
(ม.ค. - ก.ย. 2555)
จานวนราย
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
1093/

งวด 3 เดือนปี 2556
(ม.ค. - มี.ค.)
จานวนราย ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

20.994/13.89

10

4.94

หมำยเหตุ : 1/ ไม่รวมนำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ เนื่องจำกได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้บริหำรเมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555
2/

ไม่รวมนำยธีรศักดิ์ ธำรำวร เนื่องจำกได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้บริหำรเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2555

3/

ไม่รวมนำยนวมินทร์ ประสพเนตร เนื่องจำกนำยนวมินทร์ ประสพเนตรได้รับ กำรอนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555

4/

เป็นค่ำตอบแทนผู้บริหำรตำมโครงสร้ำงองค์กรใหม่ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่
7 พฤศจิกำยน 2555 ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับค่ำตอบแทนผู้บริหำรที่เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับ
งบเฉพำะกิจกำรที่เท่ำกับ 22.490.48 ล้ำนบำท และ 35.7521.63 ล้ำนบำท ในปี 2554 และสำหรับงวด 9 เดือนปี2555 ตำมลำดับ ซึ่งเป็นกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมโครงสร้ำงองค์กรเดิมก่อนกำรอนุมัติโครงสร้ำงองค์กรใหม่ตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555ดังกล่ำว

2) ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
9.4 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทมีเจตนำรมณ์ที่ จะส่งเสริมให้บริษัท ดำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีควบคู่กันไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งรักษำสิทธิต่ำงๆ ของ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุดและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมุ่งเน้นควำมรั บผิดชอบของกรรมกำรบริษัท ควำม
โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีแนวปฏิบัติกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยครอบคลุมหลักกำรสำคัญ 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุ้น
บริษัทให้ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดแนวทำงดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้น
ได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรได้รับข้อมูลบริษัทอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงกำรใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆของบริษัท รวมทั้งกำรมีส่วนแบ่งในกำไร เป็นต้น ดังนี้
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(1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำตำมที่กฎหมำยกำหนด โดย
หนังสือเชิญประชุมมีรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม เอกสำรประกอบระเบียบวำระต่ำงๆ พร้อมควำมคิดเห็น
ของคณะกรรมกำรบริษัท หนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรำยละเอียดของเอกสำรที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมำแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษำสิทธิ
ในกำรเข้ำประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับระเบียบวำระกำรประชุมของแต่ละครั้งได้ทำงเว็บไชต์ของบริษัท เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนได้รับ
เอกสำรกำรประชุมด้วย โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อยหนึ่งชั่วโมง
(2) ก่อนกำรเริ่มกำรประชุมทุกครั้ง ประธำนกรรมกำรจะชี้แจ้งวิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนนตำมที่ระบุไว้อย่ำง
ชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทจะจัดแยกกำรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่ำงชัดเจน เพื่อรักษำ
สิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
(3) ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ และดำเนินกำรประชุม อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส โดย
ในระหว่ ำงกำรประชุ ม จะเปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ แ สดงควำมคิ ด เห็ น และซั ก ถำมอย่ ำงทั่ วถึ ง ก่อ นจะให้
ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละวำระ และกรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่รับผิดชอบในสำยงำนหลักจะ
เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่มกำรประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสี ยงหรือลงคะแนนในระเบียบ
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ
(5) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ช่องทำง ของตลำดหลักทรัพย์ และ
สำนักงำน ก.ล.ต.
(6) จัดให้มีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถติดต่อข้อมูลได้โดยตรงทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (“E-mail”) ของ
กรรมกำรอิสระในเรื่องต่ำงๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมกำร กำรกำกับดูแลกิจกำร และกำรตรวจสอบ เป็นต้น
นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นรำยย่อยยังสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจำกเลขำนุกำรบริษัท
(7) เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ำมี) อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ำมีโครงสร้ำง
กำรดำเนินงำนที่มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) ดำเนิ น งำนอย่ ำงมี ป ระสิท ธิ ภำพ ในกำรสร้ ำงควำมเจริ ญ เติบ โตอย่ ำงยั่ง ยื น แก่อ งค์กร เพื่ อ ให้ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เหมำะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทจัดให้มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินกำรต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพิ่มระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม ซึ่งได้
ประกำศแจ้งให้ทรำบทั่วกันผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอ
วำระต่อบริษัท ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 120 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แจ้งให้ทรำบถึงหลักเกณฑ์
ในกำรพิจำรณำว่ำรับเรื่องที่เสนอมำนั้นอย่ำงชัดเจน โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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(2) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกเป็นกรรมกำร ซึ่งผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อสรุปคุณสมบัติกรรมกำรบริษัท และต้องให้ควำมยินยอมในกำรเสนอชื่อและส่งมอบใบ
สมัครตำมแบบฟอร์มในเอกสำรแนบซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับประวัติ
กำรศึกษำและกำรทำงำนเสนอต่อบริษัท ล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 120 วันก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท ครั้งก่อนที่จะมีกำรประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะระบุวันสุดท้ำยของแต่ละปีที่สำมำรถเสนอ
ชื่อของบุคคลดังกล่ำวต่อบริษัท เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรสรรหำของบริษัท ผ่ำนคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต่อไป และประกำศแจ้งกำรรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำรคัดเลือกกรรมกำรในที่ประชุม บริษัทจัดให้มีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรเป็น
รำยบุคคล
(3) ดำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมระเบียบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบำยที่จะไม่เพิ่ม
ระเบียบวำระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูลประกอบ
ระเบียบวำระก่อนกำรตัดสินใจ โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวำระกำรประชุม ตำมมำตรำ 105 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำร
ตัดสินใจ
(4) เสนอรำยชื่อของกรรมกำรอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนได้
ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถกำหนดกำรลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทำงเลือกในกำร
มอบฉันทะ และมีโอกำสสำมำรถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่ง
(5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวำระที่สำคัญ เช่น กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง กำรทำรำยกำรได้มำ
หรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตำมเรื่องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่ำวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมำรวมคำนวณกับคะแนน
เสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้ำในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกำศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุมในที่สุด
(6) บั น ทึ กรำยงำนกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ ำงถู กต้ อ ง ครบถ้ วน และจั ด ส่ ง รำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำว ต่ อ ตลำด
หลักทรัพย์ และ สำนักงำน ก.ล.ต. หลังกำรประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน และได้เผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำไปดูรำยงำนดังกล่ำวได้ด้วย
(7) กำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อควำมเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้น และจะแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และ Nominee ใช้ข้อมูลภำยในที่เป็นสำระสำคัญต่อกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท และกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำหุ้นบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน โดยกรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับทรำบข้อมูล
ภำยในจะต้องระงับกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะมีกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน หรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้อง
รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรและผู้บริหำรนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ำรับตำแหน่ง
ภำยใน 30 วันทำกำร และรำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันทำกำรต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและดำเนินงำนอย่ำงมีจริยธรรม (Ethic) ต่อกลุ่มทั้งภำยนอกและ
ภำยในบริษทั ซึ่งประกอบด้วย ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน เจ้ำหนี้ คูค่ ้ำ และคู่แข่ง องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงำนของรัฐ
และสังคมและสิ่งแวดล้อม
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทเน้นควำมโปร่งใสในกำรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ต่อผู้ถือ
หุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลำ โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์ กำรแจ้งข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ กำรจัดทำ Press Release หรือ
กำรจัดส่งจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร เป็นต้น
ลูกค้า
บริษัทเน้นให้ควำมสำคัญกับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และมุ่งพัฒนำบริกำรและสร้ำงสรรค์บริกำรใหม่ๆ เพื่อ
นำเสนอต่อลูกค้ำ ควบคู่กับกำรรักษำจรรยำบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้ำ และใส่ใจต่อกำรแก้ไขปัญหำในทุกเรื่องที่
ลูกค้ำร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนำ
พนักงาน
บริษัทเน้นกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และจัดให้
พนักงำนทุกคนรับทรำบนโยบำยและสวัสดิกำรที่พนักงำนพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงำนซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรทำงำน หลักเกณฑ์กำรลำงำน รวมทั้งคู่มือประกันสุขภำพแบบกลุ่ม กำรประกันชีวิต
แบบกลุ่ม กองทุนเลี้ยงชีพ เป็นต้น
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ของพนักงำน โดย
ส่งเสริมให้พนักงำนได้ กำรอบรม สัมมนำ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกบริษัท เพื่อให้พนักงำนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมเชี่ยวชำญ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม
ต่ำงๆ ของธุรกรรม และข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตำม เช่น กำรสัมมนำ
หรืออบรมเกี่ยวกับประกำศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำรสัมมนำมำตรฐำน
กำรบัญชีของสถำบันต่ำงๆ กำรสัมมนำควำมรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เป็นต้น
เจ้าหนี้ คูค่ ้า และคู่แข่ง
บริษัทเน้นกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจต่อคู่สัญญำที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำงเป็นธรรม และประพฤติตำมกรอบ
กติกำ บรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในกำรแข่งขัน และมีจรรยำบรรณที่ดีในกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำย และกฎระเบียบต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
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องค์กรกากับดูแลและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่ำงๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ กรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง ตลำด
หลักทรัพย์ สำนักงำน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ควำมร่วมมือและประสำนงำนกับหน่วยงำนเอกชนอื่นๆ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ควำมช่วยเหลือ บริจำคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่ำง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคมตำม
โอกำส เช่น บริจำคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงำนให้แก่ วัด มูลนิธิห รือหน่วยงำนอื่น ที่มีกิจกรรมทำง
สังคม เป็นต้น นอกจำกนี้จะจัดให้มีกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนกำรใช้ทรัพยำกรในบริษัท เท่ำที่จะทำได้
บริษัทจัดช่องทำงกำรรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้ง
จำกพนักงำนเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตำมกำรปฏิบัติตำมกำรดูแลกิจกำรที่ดี โดยช่องทำงกำรรับ
เรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทำงได้แก่
1. โทรศัพท์
2. โทรสำร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขำนุกำรบริษัท หรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นควำมลับ และได้
กำหนดขั้นตอนกำรรับเรื่องและกำรสอบสวนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวจะรับรู้เพียงเฉพำะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยและเกี่ยวข้องด้วยเท่ำนั้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็น กำรป้อ งกันและลดกำรสืบค้ นข้ อมู ลต่ำงๆ ที่ไ ม่มี ควำมเกี่ย วข้ องหรือ ไม่ เป็น ประโยชน์ ต่อ กำร
ดำเนินงำนและบริหำรงำนของบริษัท อันจะทำให้สูญเสียทรัพยำกรโดยเปล่ำประโยชน์ เลขำนุกำรบริษัท จะ
ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำข้อร้องเรียนหรือคำถำมเฉพำะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
และกำรบริหำรงำนของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่อำจจะเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบค้น เกี่ยวกับกำรฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัท หรือกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท อันจะทำให้บริษัทเสียหำยหรือ
สูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
(ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมำย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่ำงๆที่บริษัท จะต้องปฏิบัติตำม
(ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบำยกำรดำเนินงำนและนโยบำยบัญชีและกำรเงินของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. กำรจัดกำร

หน้ำ 101

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)

(ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรำยกำรที่เกี่ยว
โยง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้ำข่ำยตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือตลำด
หลักทรัพย์
(จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท
(ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัท
(ช) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ควำมสำคัญกับข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องแจ้งแก่ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง ทั้งใน
ด้ำนของควำมถูกต้อง ควำมเพียงพอ ควำมรวดเร็วควำมเท่ำเทียมกันของกำรให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่มดังนี้
(1) เปิดเผยข้อมูลบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน กำรเปิดเผยข้อมูลทำง
กำรเงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนของงบกำรเงินนั้น จะต้องผ่ำนกำรสอบทำน/ตรวจทำนจำกผู้สอบบัญชีว่ำ
ถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท ก่อนกำรเผยแพร่ต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2) เปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เช่น งบกำรเงิน แบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี
(3) เปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรย่อย จำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วม
กำรประชุม และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงไว้ภำยใต้หัวข้อกำรจัดกำรตำม
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
(4) เปิดเผยรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชี
ในรำยงำนประจำปี
(5) เปิดเผยรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไปโดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำวในกำรแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี
ทั้งนี้ ในส่วนของงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะขึ้นมำเพื่อรองรับ เนื่องจำก
กิจกรรมในเรื่องดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก แต่ได้มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ทำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้
ลงทุน สถำบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเครำะห์และภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ
(1) กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 แบ่งตำมกำรบริหำรงำน แบ่งได้เป็น
•

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
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•

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตำมควำมเป็นอิสระ
•

กรรมกำรอิสระ

•

กรรมกำรไม่อิสระ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555) คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมกำรที่
เป็นผู้บริหำรจำนวน 3 คน (ผู้บริหำร หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำร 4 รำยแรกทุกรำย นับต่อจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรลงมำ) และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจำนวน 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มีกรรมกำร 3 คน เป็น
กรรมกำรอิสระและดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ สำหรั บกรรมกำรบริษัทที่เป็นผู้บริหำรจำนวน 3 คน
ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ กำรตลำด และประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทมีสัดส่ วนของกรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริษัท
ทั้งหมด ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนสอบทำนกำรบริหำรงำนของ
ฝ่ำยบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่ได้กำหนดไว้ให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
(2) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็นอัตรำจำนวนหนึ่งในสำม ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับอัตรำหนึ่ งในสำม
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังกำรแปรสภำพนั้นให้จับสลำกกัน ส่วนปีหลังๆ
ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งอำจ
ได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. ตำย
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5. ศำลมีคำสั่งให้ออก
(3) กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์
(4) คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
(5) ประธำนกรรมกำรจะมำจำกกำรเลือกตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะมำจำก กำร
คัดเลือกของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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(6) กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท สำมำรถเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือหรือบริษัท
อื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้รับทรำบด้วย
(7) คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีเลขำนุกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบและปฎิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท ประสำนงำนให้มีกำร
ปฎิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั้งติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ และหน่วยงำน
กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5.2 คณะอนุกรรมการ
(1) คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถจัดให้มีคณะอนุกรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เพื่อช่วยศึกษำและกลั่นกรองรำยละเอียด
และได้กำหนด คุณสมบัติ และขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องไว้อย่ำงชัดเจน
•

ก ำหนดให้ มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร เพื่ อ ก ำหนดนโยบำยและตั ด สิ น ใจกำร ด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง
คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำงๆที่จะนำเสนอคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
หรือให้ควำมเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ
ของบริษัทให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจ
โดยแยกหน้ำที่กำรกำกับดูแลและกำรบริหำรงำนออกจำกกัน ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร โดยเป็นผู้นำของคณะกรรมกำร และมีหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นหัวหน้ำและผู้นำคณะผู้บริหำรของบริษัทรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้บรรลุตำมแผนงำนที่วำงไว้

•

กำหนดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของบริษัท
ให้มีควำมถู กต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ และสอบทำนให้ บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิผล รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดใน
ระเบียบหรือนโยบำยของบริษัท ตลอดจนกฎและประกำศที่เกี่ยวข้อง

•

กำหนดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อพิจำรณำสรรหำผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท และนำเสนอกำรพิจำรณำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ หรือนำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจำรณำผลตอบแทนของกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำร
ระดั บ สู ง สั ญ ญำจ้ ำ งผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง และอั ต รำกำรขึ้ น เงิ น เดื อ นโดยรวม เพื่ อ เสนอควำมเห็ น ต่ อ
คณะกรรมกำรโดยคณะกรรมกำรบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูง และอัตรำกำรขึ้น
เงินเดือนโดยรวม ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้นคณะกรรมกำรจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

•

กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของบริษัท
ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมกำรจะมีกำรประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนหรือทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
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(2) ประธำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน จะต้ อ งเป็น กรรมกำรอิ สระ และสมำชิ กของ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระด้วย
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแบ่งอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล
และกำรบริหำรงำนประจำวันออกจำกกันอย่ำงชัดเจน ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในกำรตัดสินใจเรื่องนโยบำยของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ที่ได้พิจำรณำและกำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจร่วมกับฝ่ำยจัดกำร เป็นผู้นำกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำร
ประชุมและแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้
ประธำนกรรมกำรไม่ได้ร่วมบริหำรงำนปกติประจำวัน แต่ให้กำรสนับสนุนและคำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจ
ของฝ่ำยจัดกำรผ่ำนทำงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอย่ำงสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัทภำยใต้กรอบอำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมกำร เพื่อให้
กำรทำหน้ำที่ข องคณะกรรมกำรชุดย่ อยมีควำมเป็น อิสระอย่ำงแท้ จริง (รำยละเอียดอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1.1)
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมกำรบริษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้ำแต่ละปี อย่ำงน้อย 4 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และกำหนด
วำระประจำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น กำรพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินที่ผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบ โดย
ผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวำระที่นอกเหนือจำกนี้ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรจะร่วมกันพิจำรณำตำมควำมสำคัญและจำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุมทุกเดือน บริษัทจะ
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรทรำบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุม
และดูแลกำรปฎิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
(2) คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรประชุมขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ประจำเดือน และบริหำรงำนต่ำง ๆ
(3) คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ สำมำรถจัดประชุมเพื่อพิจำรณำวำระตำมอำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรมอบหมำยให้
ได้ โดยให้เลขำนุกำรบริษัท จะเป็นผู้ติดต่อประสำนงำน
(4) รำยละเอียดวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมจะจัดส่งให้กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ เอกสำร
ดังกล่ำวมีลักษณะโดยย่อ ยกเว้นเอกสำรประกอบกำรประชุมในวำระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษรให้
นำเรื่องอภิปรำยกันในที่ประชุม
(5) กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำรสำมำรถจัดให้มีกำรประชุม โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมด้วยได้ตำมควำมจำเป็นและ
เหมำะสม โดยสำมำรถให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนและควรแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม
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(6) กรรมกำรบริษัทสำมำรถขอข้อมูลหรือสำรสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
เลขำนุกำรบริษัท รวมถึงผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำยในเรื่องนั้น
(7) ในกำรประชุ ม ทุ ก ครั้ ง ควรจั ด ให้ มี ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ ำร่ วมประชุ ม เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และรำยละเอี ย ด
ประกอบกำรตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลำ
Update ผู้เข้ำประชุมและจำนวนครั้งของกำรประชุม
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555 (ม.ค. - ก.ย. 2555)
งวด 3 เดือนปี 2556 (ม.ค. - มี.ค. 2556)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ชือ่
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
พิจารณา
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร
พิจารณา
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
1. นำยพิชญ์ โพธำรำมิก
11/11
8/86/6
7/76/6*
1/1
2. นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
11/11
8/86/6
5/746
2/2
1/1
2/3
1/1
3. นำยนวมินทร์ ประสพเนตร
11/11
8/86/6
7/76/6
1/1
3/3
4. นำยซัง โด ลี
11/11
8/86/6
7/76/6
1/1
3/3
5. นำยศิริ เหลืองสวัสดิ์
11/11
8/86/6
1/1
6. นำยคมศักดิ์ วัฒนำศรีโรจน์
11/11
8/86/6
7/76/6
1/1
3/3
7. นำงพรรณี วรวุฒิจงสถิต
10/11
5/5
8/86/6
4/43/3
1/1
1/1
8. นำยปรีชำ ลีละศิธร
11/11
5/5
8/86/6
4/43/3
2/2
1/1
1/1
1/1
9. นำยเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล
11/11
5/5
8/86/6
4/43/3
2/2
1/1
1/1
1/1
10. นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
1/7*
3/3
11.นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
1/7*
2/3

หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริหำรได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2555
* ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2555 ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงคณะ
กรรมกำรบริหำร โดยนำยพิชญ์ โพธำรำมิก ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรบริหำร โดยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำ
คณะกรรมกำรบริหำรแทน และแต่งตั้งผู้บริหำรของบริษัท เพิ่มจำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ นำยจิรประวัติ บุ ณยะเสน
และนำยปฐมพงศ์ สิ รชั ย รั ต น์ เข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรบริ หำร โดยภำยหลั ง ก ำรเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ ำ ว
คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่ำน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ในงวด 9 เดือนปี 2555 (ม.ค. - ก.ย. 2555)

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ในงวด 3 เดือนปี 2556 (ม.ค. - มี.ค. 2556)

2/23/3
2/31/2
3/32/2
3/32/2
3/32/2
3/32/2

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

นำยโสรัชย์ อัศวะประภำ
นำยธวัตวงศ์ ศิลมำนนท์
นำยจิรประวัติ บุณยะเสน
นำยปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์
นำยบรรณสิทธิ์ รักวงษ์
นำงสำวปวีณำ พูนพัฒนสุข

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 9. กำรจัดกำร

หน้ำ 106

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ : คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม
2555 แต่ทั้งนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยำยน 2555 ยังไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนให้มีกำรประเมินผลกำรปฎิบัติงำนในลักษณะของกลุ่มรวม อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขกำรดำเนินงำนต่อไป โดยมีกำรกำหนดหัวข้อที่จะประชุมอย่ำงชัดเจนก่อนที่จะวั ดผลกำร
ประเมินดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกำรประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ให้กรรมกำรบริษัททุกคนประเมิน ดังนี้
(ก) กำรทำงำนตนเองในฐำนะกรรมกำร และ
(ข) กำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรวบรวมควำมเห็นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและพิจำรณำ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท กำหนดขึ้นโดยมีกำรเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม และกำหนด
ขึ้นตำมประสบกำรณ์ ขอบเขต และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรดำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตรำที่แน่นอน
และเหมำะสม
(2) ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจอื่น
(3) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) จะพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและผลกำรปฎิบัติงำนของกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ถือหุ้นต่อไป
(4) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท เป็นประจำอย่ำงน้อยปีละ
1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทำงพิจำรณำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท ผลกำรปฎิบัติงำน อำยุงำน และ
ศักยภำพในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำต่อไป
5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
(1) สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท เข้ำร่วมกำรสัมมนำ อบรมกับสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแห่งชำติ เพื่อสำมำรถนำควำมรู้ที่
ได้มำใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงกำรปฎิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่ำงน้อยกรรมกำรบริษั ท จะต้องผ่ำนกำร
อบรมและเข้ำอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำหนด
(2) จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนกำรประชุมผู้
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ถือหุ้น รวมทั้ง นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท (Corporate Governance Policy) และอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่
(3) จัดให้มีกำรหมุนเปลี่ ยนงำนที่ ได้รับมอบหมำยตำมควำมถนั ดของผู้บ ริหำรและพนักงำน โดยพิจำรณำควำม
เหมำะสมของงำนและเวลำเป็น หลัก โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริห ำรจะกำหนดช่ วงเวลำและพิ จำรณำผลกำร
ปฎิบัติงำนดังกล่ำว เพื่อเป็นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัท อีกทั้งเป็นกำรพัฒนำผู้บริหำรและพนักงำนให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนมำกขึ้นและสำมำรถทำงำนแทนกันได้
9.5 การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษั ท มี น โยบำยและวิ ธีดู แ ลกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรในกำรน ำข้ อ มู ล ภำยในของ บริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดังนี้
1. บริษัทกำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อควำมเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตำมกฎหมำยและหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. บริษัทห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ใช้ข้อมูลภำยในที่เป็นสำระสำคัญต่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทและมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สำธำรณชน เพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ และพนักงำนซึ่งอยู่ ในหน่วยงำนที่รับทรำบข้อมูลภำยใน จะต้องระงับกำรซื้อ
และ/หรื อ กำรขำยหลั กทรั พย์ข องบริษั ทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บ ริษัท จะมี กำรเผยแพร่ข้ อมูล เกี่ย วกับผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินหรือข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์
จนกว่ำบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภำยในดังกล่ำวต่อสำธำรณชนแล้ว
4. บริษัทกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่ำวรวมถึงคู่
สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะถืออยู่ มำยังเลขำนุกำรบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภำยใน 30 วันทำ
กำรภำยหลังเข้ำรับตำแหน่ง และรำยงำนทุกครั้งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. เมื่อมีกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ภำยใน 3 วัน
ทำกำร ทั้งนี้ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
5. นอกจำกนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็น
ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ จะต้องแจ้งให้เลขำนุกำร
บริษัททรำบทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบต่อไป
6. บริษัทให้ค วำมสำคัญ ต่อกำรป้ องกันกำรใช้ข้อมูล ภำยในเพื่ อแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือทำให้
ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติในกำรทำงำน สัญญำจ้ำงแรงงำน และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
7. บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่นำสำรสนเทศดังกล่ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิด เผยตำมที่กฎหมำย
กำหนด
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8. บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลในระบบสำรสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกัน
กำรเข้ำถึงข้อมูลของบริษัทจำกบุคคลภำยนอก และกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้กับพนักงำนในระดับต่ำงๆ
ตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
9. กรณีที่บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมในกำรทำงำนเฉพำะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนและอยู่
ระหว่ำงกำรเจรจำ ซึ่งเข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำหลักทรัพย์ของ
บริษัท บุคคลเหล่ำนั้นจะต้องทำสัญญำเก็บรักษำข้อมูลควำมลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่ำจะมีกำร
เปิดเผยข้อมูลต่อตลำดหลักทรัพย์และสำนักงำน ก.ล.ต.
10. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน ผู้ที่ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินัย และ/หรือ กฎหมำย
แล้วแต่กรณี
9.6 บุคลากร
ก. จำนวนบุคลำกร

Update จำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทน

ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 31 ธันวำคมมีนำคม 25565 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) จำนวน
ทั้งสิ้น 54993 คน โดยสำมำรถแบ่งตำมสำยงำนได้ดังนี้
หน่วยงาน
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหำชน)
หน่วยธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจโมบำย
กลุ่มธุรกิจอินเตอร์เน็ต
กลุ่มธุรกิจระหว่ำงประเทศ
หน่วยงำนสนับสนุน
สำนักประธำนกรรมกำร
สำนักประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ฝ่ำยขำยและประชำสัมพันธ์องค์กร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฝ่ำยกำกับดูแลกิจกำร
บริษทั โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษทั โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
บริษทั โมโน ฟิล์ม จำกัด
บริษทั โมโน โปรดักชั่น จำกัด
บริษทั โมโน ทรำเวล จำกัด
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2103
415
551
101
124
42
143
298
261
110
5
3
17142
277
163
476
31
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หน่วยงาน
บริษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จำกัด
PT. Mono Technology Indonesia
Mono Technology Korea Corporation
Mono Technology Vietnam
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
8178
66
23
2
59349

ข. ค่ำตอบแทนพนักงำน
ในปี 2554 และสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี- 2555 และสำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทและบริษัท
ย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำน จำนวน 585 คน และ 56625 คน และ 593 คน รวมเป็นเงินจำนวน 204.585.80 ล้ำน
บำท และ 172.64240.58 ล้ำนบำท และ 57.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงิน
ประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
ค. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2549 ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงำน และเพื่อจูงใจให้พนักงำน
ทำงำนกับบริษัทในระยะยำว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำนตั้งแต่เดือนมีนำคม
2549
ง. นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนเนื่องจำกพนักงำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่ง
งำนเป็นกลไกสำคัญในกำรนำควำมสำเร็จมำสู่องค์กรโดยรวม ดังนั้นบริษัทจึงมีกำรดำเนินกำรที่จะส่งเสริมให้พนักงำน
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบริษัทมีกำร
ฝึกอบรมพนักงำนในทุกระดับชั้นตำมโครงกำรกำรฝึกอบรมประจำปีหลำยๆโครงกำร ซึ่งจัดอย่ำงเป็นระบบตำม
ระเบียบปฏิบัติกำรฝึกอบรมพนักงำนของบริษัท
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