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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
(Board of Director)

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
(Executive Committee)
ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit Dept. Mgr.

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
President & Chief Executive Officer (CEO)
เลขานุการบริษัท
Company Secretary

ผช.ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
Asset. Internal Audit Dept.
Mgr.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Senior Vice President (SVP)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน
Chief Financial Officer
(CFO)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการตลาดในประเทศ
Chief Marketing Officer Domestic
(CMO)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
Senior Vice President (SVP)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
Chief Marketing Officer Oversea
(CMO)
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ทั่วไป
Chief Administration Officer
(CAO)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการผลิต
Chief Production Officer
(CPO)
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9.2 โครงสร้างกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการทั้ ง หมด 3 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์
ประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
4. นายศิรวิ ัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
5. นายณัฏฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอาษา ประทีปเสน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวยิ่งหทัย ปอนพังงา เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการ
: ไม่มี
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลั กทรั พย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง ประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท ต่อไป
6. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจผูกพันบริษัท ได้
7. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
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8. พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ก รรมการหรื อ บุ ค คลอื่ น ใด ซึ่ ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ในส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 การอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อ
และแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) สาหรับทั้ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อย
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอาษา ประทีปเสน
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางอัปสร สุริยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มคี วามรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คือ นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล ซึง่ จบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้ สูง (การสอบบัญชี) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบั ญชีและผู้ บริหารที่ รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงิ นทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจาเป็นและเป็นเรื่องสาคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานร่วมกั บผู้สอบบั ญชี ตลอดจนให้ค วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้า งหัวหน้า หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัด เลือกและเสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีค วามเป็นอิ สระเพื่อทาหน้าที่ เป็นผู้ สอบบั ญชีของบริษั ทฯ รวมถึ ง
พิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสานักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจ ารณารายการเกี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย
ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ค) ความเห็ นเกี่ยวกับ การปฏิ บัติต ามกฎหมายว่า ด้วยหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้ อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
หน้าที่ 2.9 - 4
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(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ บท
รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เป็นต้น
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ มีกรรมการบริหาร จานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายสุรเดช
ทวีแสงสกุลไทย
นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
นายศิรวิ ัฒน์
ทวีแสงสกุลไทย
นายณัฏฐชัย
ทวีแสงสกุลไทย
นางสมนึก
แสงอินทร์
นายประสบสุข บุญขวัญ
Mr.Sven Markus Gaber
นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย
นายนพรัตน์
แสงสว่าง

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทาและนาเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปีของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กาหนดแผนธุรกิจ อานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ควบคุมการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชาระหรือการใช้จ่ายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ตาม
ผังอานาจอนุมัติ
5. กาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม
การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอานาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
หน้าที่ 2.9 - 5
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6. กากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายคนกระทาการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการ
บริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กาหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ซึ่งการอนุมัติรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจต้องดาเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1. นายสุรเดช
ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นางสาวรุ่งทิวา ทวีแสงสกุลไทย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
4. นางสมนึก
แสงอินทร์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน
5. นายประสบสุข บุญขวัญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดในประเทศ
6. Mr.Sven Markus Gaber
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การตลาดต่างประเทศ
7. นางสาวภัทรินทร์ อนุกูลอนันต์ชัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทั่วไป
8. นายนพรัตน์
แสงสว่าง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การผลิต
หมายเหตุ : รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติกาหนดขอบเขตและอานาจของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้
1. กาหนดและเสนอกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. แสวงโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดาเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
5. สั่งการ ออกระเบียบ / ประกาศ / บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
6. มีอานาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชาระหรือ การใช้จ่ายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานต่างๆ ตาม
ผังอานาจอนุมัติ
7. ประสานงาน ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
หน้าที่ 2.9 - 6
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8. ดูแลการทางานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลัก บรรษัทภิ
บาลที่ดีในการดาเนินธุรกิจ
9. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
10. พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ และนาเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจาปี เพื่อนาเสนอ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง
อานาจที่ทาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท ฯ และตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด) ทากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
สรุปตารางอานาจอนุมัติทวั่ ไป
ตาแหน่ง

การอนุมัติรับงาน /
เข้าประมูลงาน
(บาท / รายการ)

การอนุมัติเงินลงทุน
(บาท / รายการ)

การอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไป
(บาท / รายการ)

คณะกรรมการบริษัท
เกินกว่า 1,000,000,000
เกินกว่า 50,000,000
(Board of Director)
คณะกรรมการบริหาร
100,000,000 20,000,000 - 50,000,000
เกินกว่า 2,000,000/2
(Executive Committee)
1,000,000,000
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10,000,000 - 100,000,000 ไม่เกิน 20,000,000
100,000 - 2,000,000
(President and Chief Executive Officer)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ไม่เกิน 10,000,000
- ไม่มีอานาจอนุมัติ 20,000 - 100,000
(Senior Vice President)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ไม่เกิน 10,000,000
- ไม่มีอานาจอนุมัติ ไม่เกิน 20,000/1
(Chief Officer)
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติตารางอานาจอนุมัติทั่วไปดังกล่าว
/1 = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติเงินเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของตนเอง
/2 = ค่าใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายประจาของโรงงานและสานักงาน อาทิ ค่าน้า ค่าไฟ ค่าเช่า เป็นต้น และ
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เข้าไปรับงานหรือค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ โดยหากจานวนเกิน 2 ล้านบาท จะต้องผ่านการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารทุกรายการ ยกตัวอย่างค่าใช้จ่ายทั่วไป อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายขายจะเข้าไปเสนองานลูกค้า
เบื้องต้น ค่าใช้จ่ายกรณีฝ่ายบริการหลังการขายจะเข้าไปประเมินงานซ่อมงานบริการต่างๆ เบื้องต้นให้แก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์สานักงาน เป็นต้น

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ก ารก าหนดงบประมาณรายปี ส าหรั บ แต่ ล ะปี โดยผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการบริหาร (Executive Committee) แต่ละแห่ง ดังนั้น ในกรณีที่ฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจากงบประมาณ
ที่กาหนดไว้ จะต้องมีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของบริษัทฯ
นั้นในทุกกรณี
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะซึ่ง
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุก
ท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อนวันยื่นคาขออนุญาต รวมทั้งไม่มีประวัตถิ ูกพิพากษาถึง
ที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจด
ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่
ระหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกาหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง จานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับ ส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ

หน้าที่ 2.9 - 8

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นแทน มติ ข องคณะกรรมการในการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า เป็ น กรรมการแทนต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่
ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
และมีคุณ สมบัติต ามที่ กฎหมายหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ รวมถึ งประกาศ ข้อ บังคั บ และ/หรื อระเบี ยบของตลาด
หลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชี
และการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติ
แต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุด
ใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสั มพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
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6.

7.
8.

9.
10.

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกั ดอยู่ เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จะสามารถทาหน้ า ที่ ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี ก รรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยในตาแหน่งต่อไปนี้ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ โดยตาแหน่ง ดังนี้
(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายต่างๆ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเพิ่มเติมได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกรรมการบริหารมีวาระดารงตาแหน่งได้คราวละ 4 ปี
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องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อ นาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูก
เสนอชื่อเข้ามาดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี

9.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เบี้ยประชุม : แต่ทั้งนีไ้ ม่เกิน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อการประชุม
 ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ : ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการตรวจสอบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 แบ่งเป็นดังนี้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500 บาท/เดือน/ท่าน
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/เดือน/ท่าน
 ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) : ไม่เกินร้อยละ 1 ของผลกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายและอื่นๆ
แต่ทั้งนี้เงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการบริษัทประจาปี 2556 ไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้อานาจ
ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่าน
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2553-2556
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางเพ็ญพิมล
นายสุรเดช
นางสาวอัศนา
นายศิริวัฒน์
นายณัฎฐชัย
นายอนุสรณ์
นายอาษา
นายชัชวาล

เวศย์วรุตม์
ทวีแสงสกุลไทย
ทวีแสงสกุลไทย
ทวีแสงสกุลไทย
ทวีแสงสกุลไทย
ธรรมใจ
ประทีปเสน
เตรียมวิจารณ์กุล

ปี 2553 ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556 (ม.ค.-มี.ค.)
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริษัท
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
----3/3
-5/5
7/7
12/12
-3/3
-5/5
7/7
12/12
-3/3
---1/12
-3/3
---1/12
-3/3
---0/12
0/1
3/3
1/1
--1/12
1/1
3/3
1/1
----1/3
1/1

หมายเหตุ : 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 5 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริหาร จานวน 2 ท่าน และเพื่อด ารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่า น และที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งได้ลาออกจากตาแหน่ง
2) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
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ข) ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติหลักการในการกาหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯ จะจัดตั้งขึ้นในอนาคต อาทิ คณะกรรมการพิจารณาความ
เสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นต้น แบ่งเป็นดังนี้
 เบี้ยประชุม : (ไม่รวมผู้ที่ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท)
- ประธานคณะอนุกรรมการ
10,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการ
8,000 บาทต่อการประชุม
สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2553-2555
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
1. นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์
----2. นายสุรเดช
ทวีแสงสกุลไทย
--10,000
-3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย
--10,000
-4. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย
--10,000
-5. นายณัฎฐชัย ทวีแสงสกุลไทย
--10,000
-6. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ
----7. นายอาษา
ประทีปเสน
--10,000
-8. นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล
----รายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติกาหนดค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท
จานวน 10,000 บาท/การประชุม/ท่าน โดยมีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555

ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูป แบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์การออกจากงาน เป็นต้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
สวัสดิการ อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงาน เป็นต้น
รวม

ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท)
7
4.51 7
4.80 8
7.77
7
0.09 7
0.26 8
0.51
8
4.60

5.06

0.92
9.20

หมายเหตุ : - บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547
- บริษัทฯ มีการตั้งค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยตั้งแต่ปี
2554 ซึ่งคานวณโดยนักคณิตศาสตร์อิสระ

9.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ ที่ไม่ใช่ตวั เงิน
- ไม่มี หน้าที่ 2.9 - 12
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9.5 การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท คานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of
Good Corporate Governance) โดยกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจบริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม
ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคูค่ ้า
ผูถ้ ือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่านอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็น
การละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเลือกใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก รวมถึงเลือกวัน
และเวลาที่เหมาะสม
3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
สาหรับการพิจารณา ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ ตามที่กฎหมายกาหนด และกาหนดให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบในการพิ จารณาลงมติ ของผู้ ถื อหุ้ นในทุ กๆ วาระการประชุ ม รวมถึ ง กาหนดให้ มี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสาคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกาหนด
4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้น ให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ
บริษัท การดาเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคาถาม
ใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
เฉพาะเรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธาน
ที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกาหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถาม
หรือแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อนตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปิดทาการซื้อขายหลักทรัพย์รอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดย
มีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ
วาระ และข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สาคัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัดส่งไปยัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) บริษั ทจะจั ดส่ง หนั งสื อมอบอ านาจโดยเสนอรายชื่ อกรรมการตรวจสอบอย่า งน้อ ย 1 ท่ าน ให้ ผู้ถื อหุ้ นได้
พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบอานาจในการประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
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2)

3)

4)
5)

สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงมติในแต่
ละวาระได้เอง
กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทเพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น และทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว และมี
ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวก
ในการนาเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการแจ้งเพิ่มวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายัง บริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัท พร้อมจัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและหนังสือ
แสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกล่าวเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระในแต่ละปี และนาเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติต่อไป
บริษัทมีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในหัวข้อจริยธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบ
บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาคัญอันมีผลต่อการลงทุน
โดยบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ
เปิด ทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ รอบถัด ไป กรรมการและผู้ บริ หารบริษั ทจึง ไม่ มีโอกาสใช้ข้ อมู ลภายในเพื่ อ
ประโยชน์แห่งตน อีกทั้งกรรมการและผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการต่อสานักงาน ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่ าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า
ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่ อสร้างความสาเร็จในระยะยาว
โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้
1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน
3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ
4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท
5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า
6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูล
สังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสใน
การดาเนินธุรกิจ คือ
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1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จานวนครั้งของการ
ประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะ
ของค่าตอบแทน
4) รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ
ที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่
กาหนดไว้อ ย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผลสูงสุด ให้แ ก่ กิจการ และความมั่นคงสูงสุ ดให้แ ก่ผู้ถื อหุ้น รวมทั้งดูแ ลให้ มี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทาง
การเงิน และมีการติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษั ทที่มาจากฝ่ายบริหารจานวน 4 ท่าน และ
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แ ต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้
กาหนดขอบเขตและอานาจในการดาเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนาเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็น โดย
ประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริม ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอใน
การประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสาคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทจะนาส่ง
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หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมพร้อมทั้งกาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
นอกจากนี้บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบ
การเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ
และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทาการวิ เคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกาหนดมาตรการใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อย่าง
สม่าเสมอ โดยหลักสูตรเบือ้ งต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป

9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
สาหรับการดูแลเรื่องการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัท มีนโยบายที่
ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้านแผนงานบริษัท รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชีและการเงิน เนื่องด้วยบริษัทยึด
มั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด ซึ่งบุคลากรของบริษัทไม่
สามารถนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
สาหรับข้อมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้องเป็นผู้มี
อานาจและหน้าที่ ซึ่งบริษัทได้มีการกาหนดรหัสผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ผู้ใด ทั้งนี้สาหรับข้อมูล
สรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน โดยจะมีการ
เปิ ดเผยต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท หลั งจากการผ่ านการตรวจสอบและเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่ งเป็ น
ขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านมีความ
เคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการนา
ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการหรือผู้บริหารแต่อย่างใด
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บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท
กาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท บริษัท
จะดาเนินการลงโทษ ตามที่ได้กาหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

9.7 บุคลากร
9.7.1 จานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2553-2555 บริษัทมีจานวนบุคลากรตาแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 2553 ณ 31 ธ.ค. 2554 ณ 31 ธ.ค. 2555
1. พนักงานประจา
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายการตลาดในประเทศ
- ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
- ฝ่ายทั่วไป
- ฝ่ายการผลิต
2. พนักงานรายวัน

7
11
3
165
219
-405

รวม

7
13
4
185
249
-458

7
12
3
134
245
401

9.7.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษทั และลักษณะผลตอบแทน
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนของพนักงานประจา
ในรูปเงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น/1
และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ปี 2553
44.27

ปี 2554
55.16

ปี 2555
62.12

44.27

55.16

62.12

รวม

หมายเหตุ : /1 = บริษัทมีข้อกาหนดในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้พนักงานฝ่ายขายทุกท่าน โดยวิธีการคานวณจะขึ้นกับข้อตกลงที่ทาไว้
กับบริษัท ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินเดือนให้ทุกงวดสิ้นเดือน ของเงินเดือนในแต่ละเดือน

9.7.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการส่งเสริมและการให้
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่บุคลากรของบริษัท โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทและจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงภายใต้การ
ควบคุมดูแลและคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษัทได้กาหนดให้มีการเวียนการทางานของบุคลากรใน
แต่ละโครงการ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้เรียนรู้งานที่หลากหลายและกว้างมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และ
ความชานาญในการทางานให้กับบุคลากรของบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญกับการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยค่าใช้จ่าย
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เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สามารถแสดงได้ดังตาราง
(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าตอบแทนของพนักงานประจา
ค่าฝึกอบรมภายนอก - ภายในบริษัท
ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ
รวม

ปี 2553
0.47
-0.47
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ปี 2554
0.33
-0.33

ปี 2555
0.71
-0.71

