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9.1

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตําแหน่ง
1. นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นางธนนันท์ ซาโต
กรรมการ
5. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการ
6. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด
กรรมการ
7. นางศิริใจ เอกนันท์
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.เขียน วงศ์สุรีย์
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ ทําหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ, นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ , นายธีระเมศฐ์
รัตนาสุวรรณชาติ, นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด, นางธนนันท์ ซาโต กรรมการสองใน ห้า คนลงลายมือชื่อ ร่วมกัน และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุม วิ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 มีมติให้คณะกรรมการมีอํานาจ หน้าที่ และ ความ
รับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญได้ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดําเนิ
นการตรวจสอบ ดูแลปฏิบัติงานและ
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตา มที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
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6.

7.
8.
9.

10.

นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงา นต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอํานาจที่ทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอ นุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่
สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตน
หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือ
หุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางศิริใจ เอกนันท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทํา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. ดร.เขียน วงศ์สุรีย์
กรรมการตรวจสอบ
3. ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายเจษฎา พวงพุ่ม ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุ
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
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2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา / ผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ
ช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผ็มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้
นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็น
การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็นกรรมการอิสระ หรือ
ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
เกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโชยน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.
มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจําเป็น
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการบริหาร
3. นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์
กรรมการบริหาร
4. นางสุพรรณี วัชโรทัย
กรรมการบริหาร
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งที่ได้มีการแ ก้ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กํา หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของ
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บริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
กําหนด โดยสรุปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กํา หนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัด การเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างที่ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือให้สัตยาบันในที่ประชุมคราวต่อไป
4. กําหนด อํานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน ของ
พนักงานในระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
5. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได้ ตาม ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบ
อํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
6. ให้มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้
(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง(สิบล้านบาทต่อครั้ง) ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กําหนด
ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
ii. เกินกว่างบประมาณการลงทุน : วงเงินไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณ (ร้อยละยี่สิบของงบประมาณ ) ซึ่งถ้า
หากเกินวงเงินที่กําหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท (ตามงบประมาณการลงทุน) และการซื้อ
สินทรัพย์ ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กําหนดให้ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท การลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือจัดหา ในวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (สิบล้านบาทขึ้นไป)
(ข) อนุมัติการขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในเงื่อนไขตามปกติ
ธุรกิจ โดยวงเงินในการออกหนังสือค้ําประกันจะไม่เกินจํานวนวงเงินกู้ยืมหรือว งเงินสินเชื่อที่บริษัท ได้รับอนุมัติจาก
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ การกู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(ค) อนุมัติการขายหรือการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับงาน
โครงการตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาทต่อสัญญา (ตั้งแต่สิบล้านบาทต่อสัญญา)
(ง) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจคณะกรรมการบริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบั ติงานต่างๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจให้กับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติกําหนดขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดัง นี้
1. มีอํานาจดําเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. มีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ /หรือคณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอํานาจในการ
มอบหมายให้บุคคลอื่นๆที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทําหน้าที่จัดการและดําเนิ นการแทน ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจช่วง
ให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
3. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองค์กร
4. มีอํานาจกระทําการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท
5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆที่จําเป็นต่อการดําเนินกิจการของบริษัท เพื่อเส
คณะกรรมการบริหาร

นอต่อคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ

7. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินดังนี้
(ก) อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปกติ
i. ตามงบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้ง (ห้าล้านบาทต่อครั้ง) ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กําหนด ให้
ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
ii. เกินกว่างบประมาณการลงทุน: วงเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ (ร้อยละสิบของงบประมาณ ) ซึ่งถ้าหาก
เกินวงเงินที่กําหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
(ข) อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สินและบริ การเพื่อประโยชน์ของบริษัท (ตามงบประมาณการลงทุน ) และการซื้อ
สินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน)ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท(ห้าล้านบาท)ต่อครั้ง แต่ไม่รวมถึงรายการที่เป็นการอนุมัติการ
กู้ยืมหรือขอสินเชื่อใดๆของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อลงทุน เช่น การซื้ อขายเงินลงทุน หรือสินทรัพย์
ถาวร ซึ่งการเข้าทํารายการดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
(ค) อนุมัติการขายหรือการให้บริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติขายสินค้า การอนุมัติให้ทําสัญญารับงาน
โครงการของตามปกติธุรกิจ เป็นต้น ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อสัญญา (ไม่เกินสิบล้านบาทต่อสัญญา )
ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กําหนด ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัท
9, มีอํานาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่ายแผนก หรือการพ้นจากการ
เป็นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเว้น
พนักงานระดับผู้บริหาร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป
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ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไขอํานาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบอํานาจให้พนักงานบริษัทมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอํานาจหลักเกณฑ์ที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจ
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้บริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจํานวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่
เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ
ตาแหน่ง
1.
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการผู้จัดการ และ ประธานกรรมการบริหาร
2.
นางธนนันท์ ซาโต
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ
3.
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4.
นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
5.
นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
กรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานตลาด
6.
นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร
9.3

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ตรวจสอบรายเดือน ดังนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการ

ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน

เงินบาเหน็จ

ประธานกรรมการ

30,000 บาท

236,600

กรรมการ

20,000 บาท

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท*

169,000

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาท*

135,200

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ*

* กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการผู้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนข้างต้น ทั้งนี้ เงินบําเหน็จกรรมการข้างต้นได้มีการจ่ายให้กับกรรมการในปี 2556 และ ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ผูกพัน

ในปี 2554 – 2555 คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนดังนี้
ปี 2554
ชื่อ-สกุล

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

สถิติการเข้าร่วมประชุม
สถิติการเข้าร่วมประชุม
สถิติการเข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
(ครั้ง)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
รวม
รวม
รวม
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
75,000
11/11
375,000
3/3
90,000

2. นางศิริใจ เอกนันท์

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

305,000

3/3

3/3

75,000

3. ดร.เขียน วงศ์สุรีย์

5/5

3/3

190,000

11/11

9/9

250,000

3/3

3/3

60,000

4. ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์
ถนอมกุลบุตร
5. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

-

-

-

-

-

-

3/3

3/3

60,000

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

6. นางธนนันท์ ซาโต

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

7. นางสาวกนกนารถ
รัตนสุวรรณชาติ
8. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อัครยอด

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

9. นายธีระเมศฐ์
รัตนาสุวรรณชาติ

5/5

-

-

11/11

-

-

3/3

-

-

หมายเหตุ.-

1) นายวินัย วิทวัสการเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2554
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2) ว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
11/2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
จํานวนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทน

ปี 2554
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
6
6
6
10,867,542.06
13,014,511.07
3,960,762.19
เงินเดือน ,เงินสมทบประกันสังคม, เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(2) ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงาน
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน
9.4

การกากับดูแลกิจการ
บริษั ทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
นโยบายปฏิบัติตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทได้นําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good
Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัท
มหาชน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อ วันที่ 29
กรกฎาคม 2554 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่ก ระทําการใดๆที่เป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง ในกําไร
ของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลบริษัทอย่างเพี ยงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีสารสนเทศที่เพียงพอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการส่งคําถามหรือข้อเสนอแนะล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
ส่วนที่ 2 หน้า 60
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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตน เอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนได้
หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เ ป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีหลักการดังนี้
 คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผู้ถือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
 บริษัทกําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยห้ามหน่วยงานที่ทราบข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนําข้อมูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินัย
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่สําคัญ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น :
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยควา มรู้และทักษะการบริหารจัดการ อย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
พนักงาน :
บริษัทจะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไม่
เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงาน
ด้ายความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ลูกค้า :
บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทจะไม่ดําเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่ อนไขต่างๆ ที่มีต่อ
เจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์
ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทําข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง
สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระทําการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยัง
ต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้
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เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กํากับดูแล
หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
และมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่ าง
เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซด์ www.bangkokdeccon.com
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูล ทางบัญชีมี
ความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น
บริษัทยังไม่มีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบหมายให้คุณนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ทําหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์
กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประ กอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 8 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทําหน้าที่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข องงบการเงิน
ได้ ทั้งนี้ บริษัทกําหนดให้อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ดําเนินไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทได้กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการ คือ
 คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ทําหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุ กคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กําหนดไว้
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ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อแบ่งเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิ จ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี
หลักจรรยาบรรณ
บริษัทจัดทําข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม
กฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสําคัญกับ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจจะทําให้มีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ ต้องการของส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบทุกรายการ
รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทย่อยได้
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” บริษัทจะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 สถานการณ์อื่นๆที่ทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : แบ่งออกเป็น
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไม่ ให้บุคลากรของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง หรือผู้ค้า /
ผู้ขายที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไม่ควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ข้อเสนอเพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง
หรือข้อเสนอที่ให้เป็นการส่วนตัวต่าง ฯลฯ หากการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การสร้างข้อผูกมัดให้กับบริษัท หรือทําให้
บริษัทสูญเสียผลประโยชน์
3. การรับงานทางวิชาการ งาน บริการสาธารณะ เป็นวิทยากร หรือการรับตําแหน่งใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เป็นวิทยากร
หรือการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะช่วยขยายวิสัยทัศน์ และประสบ การณ์ให้แก่บุคลากรผู้
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นั้น แต่จะต้องไม่นําเอาบริษัท หรือตําแหน่งของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้
ทําเช่นนั้นได้ด้วย
การควบคุมภายใน
บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้กับงบการเงิน โดยบริษัทว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ให้เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม พร้อมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ รวมทั้งจัด ตั้งฝ่าย
ตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าที่ตรวจติดตามระบบการควบคุมต่างๆ
นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้มีพนักงานดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ประสานงานกับบริษัท
ตรวจสอบภายใน และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเป็น โดยมีการ
จัดทํารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศที่จําเป็น
เพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
(5) ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดค่าต อบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง กําหนดให้มีความเหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่ อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรม
และให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่
9.5 การกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไป
ใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
บริษัทกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมกา ร
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารทุกราย
ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสําคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ข้อมูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะ
ทําให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผู้กระทําการเป็นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผู้กระทําผิดเป็นผู้บริหารระดับรองลงไป
คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษสําหรับผู้กระทําผิดนั้นๆ
*ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออา จมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะ
เช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ
ขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพ ย์อื่น (ถ้ามี ) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนํา
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
*ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท หรือ อดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างที่
ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือ ความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบ
จากการปฎิบัติ หน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังพ้นสภาพ กรณีลาออก ) แม้ว่าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท
*กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท หรือ อดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างมีหน้าที่เ ก็บ
รักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัท นําความลับ และ /หรือ ข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง
*กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฎิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ ยวข้อง

หมายเหตุ.- *นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบ ริษัท ข้อ 1- ข้อ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และ ข้อ 4- ข้อ 7 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2556
9.6 บุคลากร
9.6.1 จานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัทมีจํานวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสายงานหลักดังนี้
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ลาดับ
1.
2.
3.

สายงานหลัก
สายงานปฏิบัติการ
สายงานบริหารกลาง

สํานักเลขานุการฯ/กฎหมาย/ตรวจสอบ

4.
5.
6.

สายงานตลาด
สายงานบัญชีการเงิน
สายงานจัดซื้อ
รวม
*รวมพนักงานประจําและพนักงานรายวัน

จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 มีนาคม 2556
156*
27
8
9
11
10
221

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปี 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวม
ผู้บริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่ นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุน เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้

จํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2554
191
30,784,030.83

ปี 2555
216
36,943,844.81

ไตรมาส 1 ปี 2556
215
9,978,679.66

9.6.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผู้บริหารของบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมี
นโยบายจัดอบรมพนักงานเป็นระยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน โดยบริษัทจะให้ฝ่ายต่างๆนําเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ของตน เช่น ความปลอดภัยในการทํางาน เทคนิคในการจัดซื้อ เทคนิคการพ่นสี ความรู้ด้านบัญชี เป็นต้น โดยงบประมาณจะขึ้น อยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารในแต่ละสายงาน ทั้งนี้ บริษัทมีการ กําหนดนโยบายการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเป็นประจําทุกปี
เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
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