บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
9.

การจัดการ

9.1

โครงสร้างองค์กรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายพาที สารสิน

สานักตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายปิยะ ยอดมณี

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
นายวิทัย รัตนากร

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
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ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัตกิ าร
กัปตันสรรใจ บุญมา
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9.2

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการ
1. นายอภิพร ภาษวัธน์1)
กรรมการ
2. นายสมใจนึก เองตระกูล
,1)
กรรมการ
3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*
1)
กรรมการ
4. นายโชคชัย ปัญญายงค์
กรรมการ
5. นายธีรพล โชติชนาภิบาล1)
กรรมการ
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ
7. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
กรรมการ
8. นายพาที สารสิน
กรรมการอิสระ
9. นายพลช หุตะเจริญ**
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นายพิมล ศรีวิกรม์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
12. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นางสาวสุนันท์ วิทวัสพงศ์ธร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : *นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
1) ตัวแทนกรรมการจากการบินไทย

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอภิพร ภาษวัธน์
2. นายสมใจนึก เองตระกูล
3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ
4. นายโชคชัย ปัญญายงค์
5. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
7. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
8. นายพาที สารสิน
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ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้
ถือหุ้น
3. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการ
ประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยสําคัญ ตามคู่มืออํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ
5. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม
6. กํ า หนดกรอบและนโยบายสํ า หรั บ การกํ า หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การกํ า หนดเงิ นโบนั ส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
7. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจน
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิ จใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ จํ า เป็น ต้ อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น ) ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
12. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็น
ธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือ
หุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
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13. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจําปีและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการได้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจ
ช่วงที่ทําให้กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
16. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ่ กรรมการ
1. นายพิมล ศรีวกิ รม์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

โดยนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทํา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้ง นี้ เมื่อครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท เมื่อวันที่12
เมษายน 2555 ได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การ
ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสั งเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบั ติหน้า ที่ตามกฎบั ตร
(Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝื นกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.3 คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายพาที สารสิน
นายปิยะ ยอดมณี
นายวิทัย รัตนากร
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
กัปตันสรรใจ บุญมา

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี เพื่อ นํา เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อขออนุ มั ติแ ละมี หน้ า ที่ร ายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนักงานของบริษัท และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สําหรับ
พนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
อื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัท
8. ดูแลให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกําหนดเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้ าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทตามคู่มืออํานาจการดําเนินการของบริษัท (Authorization Table)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11. มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
12. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท ได้กําหนด
ไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้
9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํา นวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุด
กับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขาด
3. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
9.3.2 คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การ
คํ า นวณภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
9.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จํานวน 13 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ย
ประชุมและผลตอบแทนรายปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,890,000 บาท
ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2555

ปี 2556
(สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

รายชื่อ
ฐานะกรรมการ
บริษัท

ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

ฐานะกรรมการ
บริษัท

ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1. นายอภิพร ภาษวัธน์

630,000

-

630,000

120,000

-

120,000

2. นายสมใจนึก เองตระกูล

300,000

-

300,000

80,000

-

80,000

3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*

-

-

-

40,000

-

40,000

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ**

340,000

-

340,000

40,000

-

40,000

5. นายโชคชัย ปัญญายงค์

360,000

-

360,000

80,000

-

80,000

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

360,000

-

360,000

80,000

-

80,000

7. นายนิรุฒ มณีพันธ์***

60,000

-

60,000

40,000

-

40,000

8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

360,000

-

360,000

80,000

-

80,000

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์

120,000

-

120,000

80,000

-

80,000

10. นายพาที สารสิน

360,000

-

360,000

80,000

-

80,000

11. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์

160,000

-

160,000

-

-

-

12. นายพลช หุตะเจริญ**

-

-

-

-

-

-

13. นายพิมล ศรีวิกรม์

-

-

-

80,000

60,000

140,000

14. นายอภิชาติ จีระพันธุ์***

-

-

-

80,000

40,000

120,000

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

-

-

-

80,000

40,000

120,000

หมายเหตุ: *นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
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**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
***นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 12
กรกฎาคม 2555

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ได้มีมติกําหนดรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ตาแหน่ง

1.
2.

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
60,000

ประธานกรรมการ

40,000

กรรมการ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ง

1.
2.

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)
30,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

กรรมการตรวจสอบ

9.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็น
ต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และ
ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สําหรับกรรมการให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 และ 4 คน ตามลําดับ และบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริหารบริษัทซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัสรวมทั้งสิ้น 25.8 ล้านบาท และ 25.9 ล้านบาท
ตามลําดับ
9.5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายชื่อ

ปี 2555

ปี 2556
(สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

1. นายอภิพร ภาษวัธน์

12/12

2/2

2. นายสมใจนึก เองตระกูล

9/12

0/2

3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*

-

1/1

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ**

11/12

1/1

5. นายโชคชัย ปัญญายงค์

12/12

2/2

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

12/12

2/2

7. นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์*

3/12

0/1

8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

12/12

2/2
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รายชื่อ

ปี 2555

ปี 2556
(สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

-

0/2

12/12

1/2

2/6

-

12. นายพลช หุตะเจริญ**

-

-

13. นายพิมล ศรีวกิ รม์

-

2/2

14. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

-

2/2

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

-

1/2

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์
10. นายพาที สารสิน
11. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

หมายเหตุ:

9.6

*นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556
**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
***นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 12
กรกฎาคม 2555

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกํากับดูแลกิจการทําให้การดําเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1.1) ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
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1.2) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม
1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมด้วย
1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถื อหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนําข่าวสารต่างๆ
และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อน
วันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก
และครบถ้วน
1.5) นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บริษั ทนํา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการ
ประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้น
1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิน
ปันผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชํารุด
สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย
ดังนี้
2.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.2) ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3) ให้เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและ
ลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2.4) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
หมวดที่ 3 : การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสําคัญ ดังนั้น
จึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังต่อไปนี้
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3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3) มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
หมวดที่ 4 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกําหนด
นโยบาย ดังนี้
4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึง
เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลัก
ปฏิบัติดังนี้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5) ให้ค วามสําคั ญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โ อกาสอย่ างทั่ วถึง และ
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4.2)

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้น
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บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบั ญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริ งใจ
เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับบริการที่
บริษั ทให้กั บลู กค้ า โดยไม่ มีก ารโฆษณาเกิ นความเป็น จริ งที่เ ป็น เหตุใ ห้ลูกค้ าเข้ าใจผิ ดเกี่ย วกั บ
คุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท

4) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัด
เอาเปรียบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่
จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
หมวดที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่าง
ทั่วถึง และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นราย
ย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
หน่ว ยงานรัฐที่เ กี่ย วข้อ ง ผ่า นทางช่อ งทางต่ างๆ ได้ แก่ การรายงานต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจํา โดยผ่านช่องทาง
website ของบริษัทข้อมูลที่อยู่บน website จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ รายงานทางการเงิ น เพื่ อ ให้ แ สดงถึ ง สถานะทางการเงิ น และผลการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจําปีของบริษัท
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคํา นึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 12 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
จํานวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ที่ได้กําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องมีจํานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิจ ากหลากหลายอุ ต สาหกรรม ทั้ง ด้ า นธุร กิ จ บั ญชี แ ละการเงิ น ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งและ
สนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับ นโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่ มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย
บริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกําหนดนโยบาย และ ให้คําปรึกษา เท่านั้น
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คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทาง
การเงิ น รวมทั้ ง หน้ า ที่ อื่ น ๆตามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการกํากับและช่วยดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 3
คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมการ People Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงอนุมัติกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆภายในบริษัทและกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. คณะอนุกรรมการ Commercial Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านการพาณิชย์
กําหนดราคา การกําหนดตารางบิน และกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. คณะอนุกรรมการ Operations Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านการปฏิบัติการ
บิน และกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับ และระเบียบที่ เกี่ย วข้อ ง และจัด ให้มี กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับขั้นของ
อํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทําหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
9.7

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้
กําหนดนโยบายการใช้ข้อมูลของบริษัท ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิดเผยรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275
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แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
สําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ า งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ลภายในที่ เ ป็ น
สาระสําคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา
24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายในต้อ งไม่ เ ปิด เผยข้ อมู ลนั้น ให้ผู้ อื่ นทราบจนกว่ าจะได้ มี การแจ้ ง ข้อ มู ลนั้ น ให้ แ ก่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัย
ตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิ ให้ก รรมการ ผู้บริห าร พนักงาน และลู กจ้า งของบริษั ท ใช้ ข้อมู ลภายในของบริ ษัทที่ มีหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
การกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระทําดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
9.8

บุคลากร
บริษัทมีจํานวนพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

นักบิน

78

104

104

ลูกเรือ

112

173

249

ฝ่ายซ่อมบํารุง

93

99

119

พนักงานภาคพื้น

166

187

262

สํานักงานใหญ่

166

187

192

ฝ่ายปฏิบัติการบิน

27

26

39

รวม

642

776

965
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัท มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ในรอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง
(ปี 2553 - 2555) ดังต่อไปนี้

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

333

370

420

ค่าคอมมิชชั่น

2

3

2

ผลตอบแทนอื่น

87

144

183

รวม

422

517

605

เงินเดือนและโบนัส

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิ ชย์ จํ ากั ด โดยมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ ส่ง เสริมการออมของพนัก งานในระยะยาว สร้ างหลัก ประกั นให้กั บ
พนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยัง
เป็นแรงจูงใจ ทําให้พนักงานทํางานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น โดยในปี 2554 และ 2555 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 6 ล้านบาท และ 15 ล้านบาทตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร สําหรับพนักงานทั่วไป บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี
สําหรับบุคคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน พนักงานภาคพื้น และ วิศวกร บริษัทกําหนดให้มีการอบรม
อย่างสม่ําเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้และความชํานาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติงาน ดังต่อไปนี้
นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรการบินซึ่งประกอบไปด้วย ครูการบิน และนักบิน มีดังนี้
 ผู้ควบคุมอากาศยาน (Captain) เพื่อได้มาซึ่งผู้ควบคุมอากาศยานซึ่งมีประสบการณ์สูง บริษัทจึงมีนโยบาย
รับสมัครบุคลากรที่เกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนกําหนดจากการบินไทย ซึ่งตามระเบียบของการบิน
ไทย กําหนดให้นักบินเกษียณที่อายุ 60 ปี แต่นักบินสามารถทําการบินได้ถึงอายุ 65 ปี ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติ
ต่างๆครบถ้วนตามที่กรมการบินพลเรือนกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังสรรหานักบินผู้ช่วยมีประสบการณ์
ทางการบินสูง มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล มาดําเนินการฝึกอบรม เพื่อ
เลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) บริษัทมีการสอบคัดเลือกนักบินผู้ช่วยตามวาระ ตามความต้องการบุคคลกรการบิน
ของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจํานวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ
เพื่อเป็นนักบินของบริษัทจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เหมาะสมกับการเป็นนักบิ น และต้องจบ
หลักสู ตรการบิ นจากสถาบัน การบินทั้ง ในและต่ างประเทศที่ กรมการบิ นพลเรือ นรับ รองตลอดจนต้องมี
ใบอนุญาตขับขี่เครื่องบิน (Commercial Pilot License) และเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพสําหรับผู้ทํางาน
ในอากาศ ดังนั้นผู้ที่เข้าสอบจะมีทั้งนักบินจากภาคราชการ และเอกชนเป็ นจํานวนมากในแต่ละครั้งของการ
สอบ
นักบินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนกําหนดดังนี้
 หลักสูตรทั่วไปสําหรับนักบินพาณิชย์
 หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะต้องทําการบิน
 หลักสูตรในการบริหารจัดการระหว่างผูท้ ี่ปฏิบตั ิการบิน และผูท้ ี่สนับสนุนการบิน (Crew Resource
Managementหรือ CRM)
เมื่อผ่านหลักสูตรทางด้านภาคพื้นแล้ว นักบินเหล่านี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของภาคอากาศต่อไป ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกบินกับเครื่องบินจําลอง (Simulator) การฝึกบินกับเครื่องบินจริง โดยทั้งหมดนี้จะมีครู การ
บินเป็นผู้รับผิดชอบ และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทผู้สร้างเครื่องบิน โดยกรมการบินพลเรือนจะ
เป็นผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอน
นักบินของบริษัทต้องเป็นผู้ที่พร้อมรับการตรวจสอบตลอดเวลาทั้งจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการบินของ
บริษัท ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถด้านการบินที่ต้องมี
การตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นักบินผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการบิน
และต้องกลับไปเข้ากระบวนการการเรียนการฝึกตามที่บริษัทกําหนดจนผ่านแล้ว จึงได้รับอนุญาติให้ทําการบิน
เช่นเดิมได้
นอกเหนือจากการเรียนการฝึกในด้านการบินแล้ว นักบินซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีค่าของบริษัท จะได้รับการ
พัฒนาต่อไปในสาขาอื่นๆด้วย โดยมีโครงการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆของบริษัทที่กําหนดโดยฝ่ายบุคคล
เช่นหลักสูตรด้านบริหารจัดการด้านความเป็นผู้นํา และอื่นๆ เพื่อมีจุดประสงค์ให้นักบินของบริษัทเป็นนักบิน
อาชีพอย่างแท้จริง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับคัดเลือกใหม่ทุกคนจําเป็นผ่านการอบรมด้านการบริการลูกค้า ด้านความรู้
ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องบิน และ ความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นโดยใช้
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ข องการบิ น ไทย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยั ง ไม่ มี น โยบายลงทุ น สร้ า งศู น ย์ ฝึ ก อบรมลู ก เรื อ
นอกจากนั้นบริษัทกําหนดให้พนักงานต้อนรับทุกคนของบริษัทต้องอบรบความรู้ดังกล่าวเป็นประจําทุกปี และ
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเสริมสร้ างความรู้ความสามารถด้านอื่นๆให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท
โดยมุ่งเน้นให้ฝึกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของบริษัท เพื่อให้สามารถหางานใหม่ได้ ภายหลังจากหมด
สัญญาการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทซึ่งมีอายุงานไม่เกิน 6 ปี
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วิศวกร
บริ ษั ท มีก ารคั ดเลื อ กวิ ศ วกรที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงทางด้า นการซ่ อ มบํา รุ ง เครื่ อ งบิน ไม่ น้อ ยกว่ า 5 ปี และมี
ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 จากกรมการบินพลเรือน
วิศวกรจะต้องผ่านการฝึกอบรม 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตร Human Factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยทั่วไปและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทํางานจากตัวบุคคล และหลักสูตร Type License
Course เป็นการอบรมสําหรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินในแต่ละประเภทจึงสามารถทําการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ วิศวกรการบินที่ถือใบอนุญาติการซ่อมบํารุงจําเป็นจะต้องมีการเข้าอบรมหลักสูตร BrushUp เป็นประจําทุก 2 ปี วิศวกรจะไม่สามารถเซ็นสมควรเดินอากาศของอากาศยานนกแอร์ได้จนกว่าจะได้รับการ
อนุมติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยาน
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน
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