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9.

การจัดการ

9.1

โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 สำมำรถแสดงได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เลขำนุกำรบริ ษัท
กรรมกำรผู้จดั กำร
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน *

เลขำนุกำรผู้บริ หำร
ผู้บรผ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย

ฝ่ ำยขำย

ผู้จดั กำรฝ่ ำย
บริ กำรลูกค้ ำ
ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ

ผู้จดั กำรฝ่ ำยควบคุม
คุณภำพและลูกค้ ำ
สัมพันธ์

ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
และบัญชี

ฝ่ ำยควบคุม
คุณภำพและ
ลูกค้ ำสัมพันธ์

แผนกบัญชี

ผู้จดั กำรฝ่ ำย
ประชำสัมพันธ์
(รักษำกำร)
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์

แผนกกำรเงินและ
ธุรกำร

หมำยเหตุ * บริษัทว่ำจ้ ำงบุคคลภำยนอก (outsource) ในกำรบริกำรด้ ำนตรวจสอบภำยใน บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ และจัดกำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
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สำรสนเทศ *
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โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริ หำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ
นำยอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกำจร
นำยทวีป สุนทรสิงห์
นำยสุรพล มีเสถียร
นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิส์ ขุ

ตาแหน่ ง

1.
2.
3.
4.
5. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม
6. รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
7. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมแทนบริ ษัท คือ นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร นำยสุรพล มีเสถียร นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์
สุข และนำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม กรรมกำรสองในสีค่ นนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
โดยมีนำงเสำวณีย์ สุทธิธรรม เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2554 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจของ
คณะกรรมกำรบริ ษัท ไว้ ดงั นี ้
1.

ดูแลและกำหนดนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ได้ แก่ นโยบำยหลักในกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำยทำงด้ ำนกำรเงิน กำร
ระดมทุน กำรบริ หำรเงินทุน และนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง เป็ นต้ น

2.

ดูแลและจัดกำรบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่
ด้ วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต

3.

พิจำรณำและอนุมตั ิในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ ทำง
ธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน โครงกำรลงทุน และงบประมำณของบริ ษัท

4.

กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัท และกำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ
นโยบำย กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริ ษัท ที่กำหนดไว้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
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5.

จัดให้ มีระบบบัญชี ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมทังดู
้ แลให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

6.

รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน รวมทังผู
้ ้ ตรวจสอบ
บัญชี และที่ปรึกษำฝ่ ำยต่ำงๆของบริ ษัท และมีหน้ ำที่กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่ องที่เป็ น
สำระสำคัญรวมถึงติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง

7.

จัดทำรำยงำนประจำปี และรั บผิดชอบต่อกำรจัดทำและเปิ ดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ดำเนินงำนในรอบปี ที่ผำ่ นมำเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.

กำกับดูแลและจัดให้ มีกลไกกำกับดูแลไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท

9.

พิจ ำรณำและอนุมัติ รวมถึง ให้ ควำมเห็ น เพื่ อ เสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น พิ จ ำรณำอนุมัติใ นกำรเข้ ำ ท ำธุ ร กรรมที่ มี
นัยสำคัญต่อบริ ษัท และกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับกำหนด

10.

สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัท

11.

พิจำรณำและกำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง โดยพิจำรณำจำกผลงำนใน
อดีต คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เป็ นต้ น

12.

พิจำรณำจำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
กำหนด เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมตั ิ

13.

แต่งตังกรรมกำรบริ
้
หำร และแต่งตังกรรมกำรคนใดคนหนึ
้
่งที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ หำรเป็ นกรรมกำรผู้จัดกำร
รวมทัง้ กำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำร

14.

สรรหำและแต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย หรื อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทเห็นสมควรเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทังก
้ ำหนดขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย

15.

แต่งตังและ/หรื
้
อมอบอำนำจให้ กรรมกำร หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลำยคนมีอำนำจดำเนิ นกำรใดที่อยู่ภำยใน
ขอบเขตอำนำจของกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจยกเลิก เพิกถอน
หรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอำนำจดังกล่ำวได้

16.

ในกรณีที่มีกำรมอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่งคนใด หรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้ได้ รับมอบอำนำจนันต้
้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บคุ คลดังกล่ำวหรื อ บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง” ให้ มีควำมหมำยตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (“ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.”) หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสียหรื ออำจ
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มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และ
หลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
17.

แต่งตัง้ กรรมกำร หรื อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ต ำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษั ท
เห็นสมควรเป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท

18.

กำกับดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลำ โปร่ งใสผ่ำนช่องทำงที่
เข้ ำถึงข้ อมูลได้

19.

มีอำนำจพิจำรณำและอนุมตั ิเรื่ องใดๆที่จำเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท หรื อที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมกำรท่ำนใด มีสว่ นได้ เสียหรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรท่ำนนันไม่
้ มีอำนำจอนุมตั ิ
ดำเนิ น กำรดัง กล่ำวกับบริ ษัท หรื อ บริ ษัท ย่อย ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรื อ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยังมีขอบเขตหน้ ำที่ในกำรกำกับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
ชื่อ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
2. นำยทวีป สุนทรสิงห์
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล

โดยมี นำยทวีป สุนทรสิงห์ เป็ นผู้ที่มี ควำมรู้ และประสบกำรณ์ ใ นด้ ำนบัญชี กำรเงิ น ซึ่ง สำมำรถพิ จำรณำได้ จ ำก
ประสบกำรณ์กำรทำงำนในอดีตที่ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรสำขำของ บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ตังแต่
้ ปี 2535 – 2553 ผ่ำนงำนกำร
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรชำระเงินของลูกค้ ำที่เป็ นนิติบคุ คลทังขนำดใหญ่
้
ขนำดกลำง และขนำดเล็ก ก่อนที่จะมีกำรอนุมตั ิให้ วงเงินสินเชื่อ และเมื่อให้ วงเงินสินเชื่อไปแล้ ว ยังต้ องมีกำรพิจำรณำติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำ
นำงเสำวณีย์ สุทธิธรรม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2554 ซึ่งจัดขึ ้นมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ ดงั นี ้
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1.

สอบทำนให้ บริ ษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ

2.

สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตังโยกย้
้
ำยเลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน

3.

สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

4.

พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัทและเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำวรวมทังเข้
้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้

5.

พิ จ ำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน หรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท

6.

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้ องลง
นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้

7.

(1)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท

(2)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท

(3)

ควำมเห็ นเกี่ ยวกับกำรปฏิ บัติต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯหรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

(4)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(5)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

(6)

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(7)

ควำมเห็ น หรื อข้ อสั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รั บ จำกกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต ำม
กฎบัตร (charter)

(8)

รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรั บผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำดังต่อไปนี ้ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1)

รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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(2)

กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน

(3)

กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในเวลำตำมวรรคข้ ำงต้ น กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรื อกำรกระทำตำมวรรคข้ ำงต้ นต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำด
หลักทรัพย์ฯ
8.

ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบขึ ้นตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และให้ กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 8 มีนำคม 2556 บริ ษัทมีกรรมกำรบริ หำร จำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ
นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ
นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม
นำยชญำน์วตั ทีฆไมตรี
นำงกุสมุ ำ วรรณพฤกษ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

โดยมีนำงเสำวณีย์ สุทธิธรรม เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรไว้ ดงั นี ้
1.

พิจำรณำและจัดทำนโยบำยกลยุทธ์ทำงธุรกิจเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณ
ของบริ ษัท โดยพิจำรณำถึงปั จจัยทำงธุรกิจต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมเพื่อนำเสนอและขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท

2.

กำกับดูแลตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกลยุทธ์ ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและ
แผนกำรดำเนินงำนเป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริ ษัทที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ เป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

3.

กำหนดโครงสร้ ำงองค์ กรและกำรบริ หำร โดยให้ ครอบคลุมถึงนโยบำยอัตรำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรโครงสร้ ำง
เงิ นเดือนของบริ ษัท และภำพรวมในกำรคัดเลื อก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ ำง กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ ำย กำรเลิกจ้ ำง
พนักงำนของบริ ษัท
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 74

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

4.

พิจำรณำอนุมตั ิและกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมทำงกำรเงินปกติของบริ ษัท โดยให้ วงเงินเป็ นไปตำม
ระเบียบอำนำจอนุมตั ิ ซึง่ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ ว หำกเกินกว่ำจำนวนดังกล่ำวให้ นำเสนอเพื่อ
ขออนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท

5.

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง กำรลงทุนขยำยงำน รวมถึงกำรซื ้อขำยสินทรัพย์ถำวรของบริ ษัท โดยจะพิจำรณำ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท หำกกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง ตลอดจนเรื่ องลงทุน ขยำยงำนรวมถึงกำรซื ้อขำยสินทรัพย์ถำวร
ของบริ ษัทนันอยู
้ น่ อกเหนือขอบเขตและงบประมำณที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

6.

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ ำทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิ ดบัญชีก้ ยู ืมขอสินเชื่อจำนำจำนองค ้ำ
ประกันและกำรอื่นรวมถึงกำรซื ้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆตำมวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษัทตลอดจนถึงกำรเข้ ำทำนิติกรรมสัญญำและ/หรื อกำรดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่ำว
ภำยใต้ อำนำจวงเงินที่ได้ กำหนดไว้ หำกเกินกว่ำจำนวนดังกล่ำวให้ นำเสนอเพื่อขออนุมตั ิที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท

7.

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรเข้ ำทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน และกำหนดเงื่อนไขของสัญญำกู้ยืมเงิน จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน เช่น
ระยะเวลำกู้ยืม และอัตรำดอกเบี ้ยของเงินกู้ยืม ภำยใต้ อำนำจวงเงินที่ได้ กำหนดไว้ ในจำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้ ำนบำท

8.

พิจำรณำและให้ ข้อเสนอแนะหรื อควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับ โครงกำรข้ อเสนอหรื อกำรเข้ ำทำธุรกรรม
ใดๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท ที่เกิ นกว่ำวงเงิ นที่ได้ กำหนดไว้ และ/หรื อที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ องหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำอนุมตั ิ

9.

พิจำรณำและอนุมตั ิระเบียบข้ อบังคับแนวนโยบำยกำรบริ หำรงำนและกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท หรื อกำรดำเนินกำร
ใดๆ อันมีผลผูกพันบริ ษัท

10.

มอบอำนำจให้ กรรมกำรผู้จดั กำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่คณะ
กรรมกำรบริ หำรกำหนดภำยใต้ กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริ หำร

11.

แต่งตังและ/หรื
้
อมอบหมำยให้ กรรมกำรบริ หำรหรื อบุคคลใดบุ คคลหนึ่งหรื อหลำยคนกระทำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยใน
ขอบเขตอำนำจของคณะกรรมกำรบริ หำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควรโดยที่คณะกรรมกำรบริ หำรอำจ
ยกเลิกเพิกถอนหรื อแก้ ไขเปลีย่ นแปลงอำนำจดังกล่ำวได้

12.

มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆตำมที่ได้ รับมอบหมำยหรื อตำมนโยบำยที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรข้ ำงต้ นอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อำทิ กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ หรื อประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทตลอดจนข้ อบังคับ
ของบริ ษัท และในกรณีที่กำรเข้ ำดำเนินกำรหรื อทำธุรกรรมใดๆที่มีหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และ/หรื อเป็ นกำรเข้ ำ
ทำรำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำอนุมัติให้ คณะกรรมกำรบริ หำรนำเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อ
พิจำรณำและดำเนินกำรตำมที่กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดต่อไป
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9.1.4

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 ผู้บริ หำรของบริ ษัท มีจำนวน 5 ท่ำน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม
นำยชญำน์วตั ทีฆไมตรี
นำงสิรำณี โกมินทรชำติ
นำงศิริวรรณ จำมพันธ์
นำงกุสมุ ำ วรรณพฤกษ์

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำร / รักษำกำรผู้จดั กำรฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและลูกค้ ำสัมพันธ์
ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2554 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
หน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำร ไว้ ดงั นี ้
1.

รั บผิด ชอบ ดูแล บริ หำร กำรดำเนินงำนและ/หรื อกำรบริ ห ำรงำนประจำวันของบริ ษัท รวมถึงกำรกำกับดูแ ลกำร
ดำเนินงำนโดยรวม เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินงำน เป้ำหม ำยทำง
กำรเงิน และงบประมำณของบริ ษัท ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

2.

จัด ท ำแผนธุ ร กิ จ และก ำหนดอำนำจกำรบริ ห ำรงำน ตลอดจนจัด ท ำงบประมำณที่ ใ ช้ ใ นกำรประกอบธุ ร กิ จ และ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

3.

กำหนดโครงสร้ ำงองค์กร วิธีกำรบริ หำร รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ ำง และกำรเลิกจ้ ำงพนักงำนของ
บริ ษัท และกำหนดอัตรำค่ำจ้ ำง เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ สำหรับพนักงำน

4.

มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริ ษัท
และเพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร

5.

พิจ ำรณำ เจรจำต่อ รอง และอนุมัติก ำรเข้ ำ ท ำนิ ติ ก รรมสัญ ญำ และ/หรื อ กำรด ำเนิน กำรใดๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ กำร
ดำเนินงำน และ/หรื อกำรบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ภำยใต้ อำนำจวงเงินที่ได้ กำหนดไว้ ตำมตำรำงมอบ
อำนำจอนุมตั ิ (Limit of Authority) ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท

6.

พิจำรณำกำรเข้ ำทำนิติกรรมสัญญำ และ/หรื อเจรจำต่อรองสัญญำใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน และ/หรื อกำร
ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน และ/หรื อกำรบริ หำรงำนประจำวันของบริ ษัท ที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำวงเงินที่ได้
กำหนดไว้ เพื่อให้ ควำมเห็นและเสนอเรื่ องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อผู้
มีสว่ นรับผิดชอบในเรื่ องนันๆ
้ เพื่อพิจำรณำกลัน่ กรองและหำข้ อสรุปต่อไป

7.

พิจำรณำแต่งตังที
้ ่ปรึกษำภำยนอกสำหรับกำรดำเนินงำนของบริ ษัทตำมที่เห็นสมควร
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8.

แต่งตัง้ และ/หรื อมอบหมำยให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรื อหลำยคน กระทำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอำนำจของ
กรรมกำรผู้จัดกำร ตำมที่ก รรมกำรผู้จัดกำรเห็ นสมควร โดยที่ก รรมกำรผู้จัดกำรอำจยกเลิก เพิก ถอน หรื อแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงอำนำจดังกล่ำวได้

9.

มีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยหรื อตำมนโยบำยที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัทและ/หรื อคณะกรรมกำรบริ หำร

ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรเรื่ องใดที่กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จดั กำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต) มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื ออำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย และ/หรื อบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีอำนำจอนุมตั ิกำร
ดำเนินกำรในเรื่ องดังกล่ำว โดยเรื่ องดังกล่ำวจะต้ องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิตอ่ ไป (ตำมแต่กรณี) ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขกำรค้ ำ โดยทัว่ ไป ซึ่งเป็ นไปตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ/หรื อตลำดหลักทรัพย์ฯ
9.1.5

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 4/2555 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2555 ได้ มีมติแต่งตังนำงเสำวณี
้
ย์ สุทธิธ รรม
เป็ นเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15-16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไข
โดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทไม่มีกำรจัดตังคณะกรรมกำรสรรหำ
้
(Nominating Committee) เมื่อกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งครบวำระ หรื อมี
เหตุจำเป็ นที่จะต้ องแต่งตังกรรมกำรหรื
้
อผู้บริ หำรเพิ่ม คณะกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งในปั จจุบนั จะหำรื อร่ วมกันเพื่อพิจำรณำ
คัดเลือกกรรมกำรโดยใช้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ โดยพิจำรณำถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ รวมถึงประสบกำรณ์ กำรทำงำน
ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีควำมเหมำะสมทังด้
้ ำนประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทเข้ ำมำเป็ นกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร ทังนี
้ ้ บุคคลที่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรของบริ ษัท จะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมพ.ร.บ. หลักทรัพย์ (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) กฎหมำยอื่น
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหลักเกณฑ์กำรสรรหำดังต่อไปนี ้
9.2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติของกรรมกำรบริ ษัท


มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ



มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและจริ ยธรรม



สำมำรถระบุและจัดกำรกับควำมเสีย่ งที่สำคัญของบริษัท



มีควำมทุม่ เทและอุทิศเวลำให้ กบั งำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่
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กรรมกำรบริ ษัททุกคนต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดโดยกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัท
มหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของหน่วยงำนรำชกำรที่กำกับดูแลบริ ษัท และกรณี
กรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตำมที่บริ ษัทและคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนดด้ วย
หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
1.

คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทยและมี คุณ สมบัติ ต ำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ ได้ ใน
กรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือ กตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับ กำรเลือ กตัง้ ในลำดั บถัด ลงมำมีค ะแนนเสียงเท่ำกันเกิ นจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธำนที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด

2.

วำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมด ถ้ ำ จำนวนกรรมกำรที่จ ะแบ่ง ออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่ว นไม่ได้ ก็ ใ ห้ อ อกโดยจำนวนใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรที่จะต้ องออกในวำระนี ้อำจเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ อีก
ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนนัน้ ให้ จับสลำกกัน ส่ วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง

3.

นอกจำกพ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะ
ต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ ออก หรื อศำลมีคำสัง่ ให้ ออก

4.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
(1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

5.

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นนจะเหลื
ั้
อ
น้ อยกว่ำสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนเข้ ำมำแทน ทังนี
้ ้ มติของคณะกรรมกำรจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของ
จำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
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9.2.2

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระมีดงั นี ้

1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถื อหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนันๆ
้ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อของผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ำมไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ ำรำชกำร หรื อที่ปรึ กษำ ของส่วน
รำชกำรซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ คู่
สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
กำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย

4.

ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้น
จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

6.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ซึ่งได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชีพนันด้
้ วย
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.

7.

ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ
หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ซึง่ คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระข้ ำงต้ นเป็ นไปตำมนิยำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1.

ได้ รับแต่งตังจำกคณะกรรมกำรหรื
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ

2.

เป็ นกรรมกำรอิสระ และต้ อง
2.4.1 ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง และ
2.4.2 ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

3.

มีหน้ ำที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ ในประกำศตลำดหลักทรัพย์ฯ ว่ำด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรดำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

4.

มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมีกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรื อกำรเงินเพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทจะพิจำรณำคุณสมบัติในด้ ำนอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบกำรณ์
ในธุรกิจ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และควำมมีจริ ยธรรม เป็ นต้ น

คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ ง ตัง้ จำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระ ชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท โดยคัด เลื อ กจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติควำมเป็ นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริ ษัท กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คนต้ องมีควำมรู้ ด้ำนบัญชีและ/หรื อกำรเงิน เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบและกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัท รวมถึงกำกับดูแลรำยงำนทำงกำรเงินระบบควบคุมภำยในกำรคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและกำรพิจำรณำ
ข้ อขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กรรมกำรตรวจสอบซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับกำรแต่งตังให้
้ กลับมำดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่ง
กรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนเป็ นกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้ กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็ น
กรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน กล่ ำวคือเมื่อกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำงลงจนมีจำนวนต่ำกว่ำ 3 คน ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังให้
้ ครบจำนวนภำยในระยะเวลำ
ไม่เกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนน้ อยกว่ำ 3 คน
9.2.3

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร โดยคัดเลือกจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท
ที่สำมำรถบริ หำรงำนในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ เพื่อทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรงำนประจำที่เกินอำนำจหน้ ำที่
ของกรรมกำรผู้จดั กำรและกลัน่ กรองดูแลงำนบริ หำรเพื่อนำเสนอเรื่ องที่มีสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
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9.2.4

การสรรหากรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรผู้จดั กำร โดยพิจำรณำจำกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท
9.3

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัท สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นำยอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกำจร 1
นำยทวีป สุนทรสิงห์ 1
นำยสุรพล มีเสถียร
นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ
นำยภำคภูมิ บุญชู 1, 3
นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม 1
รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 1
ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 2

หมำยเหตุ

1
2
3

ปี 2555
(จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนครัง้ ที่ประชุมทัง้ หมด)
8/8
8/8
7/8
8/8
6/8
8/8
7/8
8/8

งวด 6 เดือนแรกของปี 2556
(จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนครัง้ ที่ประชุมทัง้ หมด)
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
2/4
4/4

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ งที่ 2/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554
ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัท โดยมีผลบังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2555

กำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

1. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 1
2. นำยทวีป สุนทรสิงห์ 1
3. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล 2
หมำยเหตุ

1
2

ปี 2555
(จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนครัง้ ที่ประชุมทัง้ หมด)
5/5
5/5
5/5

งวด 6 เดือนแรกของปี 2556
(จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม /
จานวนครัง้ ที่ประชุมทัง้ หมด)
2/2
2/2
2/2

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 6/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2554
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554
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9.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎำคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบของปี 2554 ดังนี ้
1.

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเบี ้ยประชุม
- ประธำนกรรมกำร เป็ นจำนวน 25,000 บำทต่อเดือน
- กรรมกำร เป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อคนต่อเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นจำนวน 15,000 บำทต่อครัง้
- กรรมกำรตรวจสอบ เป็ นจำนวน 10,000 บำทต่อคนต่อครัง้

2.

ค่ำตอบแทนผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัท (นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในกำรประชุม) สำหรับกรรมกำรที่เป็ นผู้มี
อำนำจลงนำม เป็ นจำนวนไม่เกิน 10,000 บำทต่อคนต่อเดือน

นอกจำกนี ้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555 และที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2555 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2555 ได้ มีมตินมุ ตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบของปี
2555 ดังนี ้
1.

2.

ค่ำตอบแทนในกำรประชุม
- ประธำนกรรมกำร เป็ นจำนวน 30,000 บำทต่อเดือน
- กรรมกำร เป็ นจำนวน 25,000 บำทต่อคนต่อเดือน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นจำนวน 15,000 บำทต่อครัง้
- กรรมกำรตรวจสอบ เป็ นจำนวน 10,000 บำทต่อคนต่อครัง้
- ประธำนกรรมกำรบริ หำร เป็ นจำนวน 15,000 บำทต่อครัง้
- กรรมกำรบริ หำร เป็ นจำนวน 10,000 บำทต่อคนต่อครัง้
ค่ำตอบแทนผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัท (นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในกำรประชุม) สำหรับกรรมกำรทีเ่ ป็ นผู้มี
อำนำจลงนำม เป็ นจำนวนไม่เกิน 10,000 บำทต่อคนต่อเดือน
ทังนี
้ ้ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรตรวจสอบ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

ค่ าตอบแทนของปี 2555 (บาท)
ค่ าตอบแทน
กรรมการ

1.
2.
3.
4.

นำยอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 1
นำยทวีป สุนทรสิงห์ 1
นำยสุรพล มีเสถียร
นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิ์สขุ

480,000
300,000
420,000
420,000

ค่ าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
50,000
-

รวม

480,000
350,000
420,000
420,000
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ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน
รวม
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
240,000
240,000
150,000
20,000
170,000
210,000
210,000
210,000
210,000
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ค่ าตอบแทนของงวด 6 เดือนแรกของปี 2556
(บาท)
ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน
รวม
ค่ าตอบแทน ค่ าตอบแทน
รวม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
1 ,3
5. นำยภำคภูมิ บุญชู
385,000
385,000
1
6. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม
420,000
420,000
210,000
210,000
1
7. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์
300,000
75,000
375,000
150,000
30,000
180,000
2
8. ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
300,000
50,000
350,000
150,000
20,000
170,000
รวม
3,025,000
175,000
3,200,000
1,320,000
70,000
1,390,000
1
หมำยเหตุ ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554
2
ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ งที่ 2/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28
กรกฎำคม 2554
3
ลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2555
รายชื่อกรรมการ

ค่ าตอบแทนของปี 2555 (บาท)

ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร
บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ ผ้ บู ริ หำรของบริ ษัท โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2555
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน โบนัส ค่ำประจำตำแหน่ง ค่ำล่วงเวลำ
และค่ำเบี ้ยเลี ้ยง
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ได้ แก่ กองทุนประกันสังคม
และสวัสดิกำรอื่นๆ
รวม
หมำยเหตุ

9.4.2

งวด 6 เดือนแรกของปี 2556
จานวนราย
จานวนเงิน
(คน)
(ล้ านบาท)

จานวนราย
(คน)

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)

6

6.55 1

6

4.21

6

0.02 1

6

0.16

6

6.57

6

4.37

1

นำยภำคภูมิ บุญชู ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร/กรรมกำรบริ หำร/กรรมกำรผู้จดั กำร โดยมีผลตังแต่
้ วันที่ 1 ธันวำคม 2555
ดัง นัน้ ค่ ำ ตอบแทนของนำยภำคภูมิ บุ ญ ชู ที่ แ สดงตำมตำรำงข้ ำ งบนเป็ นค่ำ ตอบแทน ตัง้ แต่วัน ที่ 1 มกรำคม 2555 – 30
พฤศจิกำยน 2555

ค่ าตอบแทนที่ไม่ เป็ นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 ได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท จำนวน 70 ล้ ำนหุ้น โดยแบ่งกำรเสนอขำยออกเป็ น
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1)

เสนอขำยให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ นทลิน จำนวนไม่เกิน 7.70 ล้ ำนหุ้น เพื่อเป็ นกำรตอบ
แทนกำรทำงำนและเป็ นกำรจูงใจให้ ปฏิบตั ิงำนกับบริ ษัท

2)

เสนอขำยให้ แก่ประชำชน จำนวนไม่เกิน 62.30 ล้ ำนหุ้น และหุ้นที่เหลือจำกกำรเสนอขำยในข้ อ 1)
ทังนี
้ ้ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ แสดงได้ ดงั นี ้

ชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้ อม

2. นำยพร้ อมพงษ์ ชัยศรี สวัสดิส์ ขุ
3. นำยสุรพล มีเสถียร
4. นำยชญำน์วตั ทีฆไมตรี
5. นำงกุสมุ ำ วรรณพฤกษ์
6. นำงสิรำณี โกมินทรชำติ
7. นำงศิริวรรณ จำมพันธ์

กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร /กรรมกำร
ผู้จดั กำร / รักษำกำรผู้จดั กำรฝ่ ำย
ประชำสัมพันธ์
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร / ผู้จดั กำรฝ่ ำยขำย
กรรมกำรบริ หำร / ผู้จดั กำรฝ่ ำยกำรเงิน
และบัญชี
ผู้จดั กำรฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
ผู้จดั กำรฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและลูกค้ ำ
สัมพันธ์

รวม

1,500,000

สัดส่ วนเทียบกับ
หุ้นสามัญทัง้ หมด
ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญให้ แก่
ประชาชน (ร้ อยละ)
0.83

1,000,000
1,000,000
200,000
200,000

0.56
0.56
0.11
0.11

200,000
200,000

0.11
0.11

4,300,000

2.39

จานวนที่ได้ รับ
การจัดสรรสูงสุด
(หุ้น)

ทังนี
้ ้ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริษัทข้ ำงต้ น จะอยูภ่ ำยใต้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเดียวกัน
กับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชน (IPO)
9.5

การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะทำให้ บริ ษั ทมีระบบกำรบริ หำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพโปร่ งใสตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับทุก ฝ่ ำย อำทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้เกี่ยวข้ องทุก
ฝ่ ำย อีกทังยั
้ งสร้ ำงควำมน่ำเชื่อถือ เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันให้ แก่บริ ษัทและเพิ่มมูลค่ำให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว ภำยใต้ กรอบ
ของกำรมีจริ ยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึง่ เป็ นกำรสร้ ำงควำมมัน่ คงและรำกฐำนที่แข็งแกร่งให้ กบั บริ ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2554 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2554 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ครัง้ ที่ 6/2555 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 ได้ มีมติอนุมตั ิหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
และกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท โดยหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรฉบับดังกล่ำวแบ่งออกเป็ น 5 หมวด โดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี ้

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 84

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษั ทตระหนักและให้ ค วำมสำคัญ กับสิทธิ ของผู้ถื อหุ้น ของบริ ษัท โดยสิทธิ ข องผู้ถือ หุ้น พืน้ ฐำนมี
ดังต่อไปนี ้


สิทธิในกำรซื ้อขำยหรื อกำรโอนหุ้น



สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในเรื่ องที่มีผ ลกระทบ
ต่อบริ ษัท เช่น กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อกำรแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อ
เพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น



สิทธิในกำรมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน่ เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน



สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล



สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี



สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี



สิทธิในกำรมีสว่ นร่วมและรับทรำบเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญภำยในบริ ษัท



สิทธิในกำรได้ รับข้ อมูลเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงโครงสร้ ำงของเงินทุนเปลีย่ นแปลงอำนำจควบคุมหรื อเมื่อมีกำรซื ้อ
ขำยสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท



สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น



สิทธิในกำรรับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น



สิทธิในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท



สิทธิในกำรมีสว่ นร่วมในกำรเสริ มสร้ ำงผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท



สิทธิในกำรมีสว่ นแบ่งในกำไรของบริ ษัท



สิทธิที่จะได้ รับสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ

เพื่อเป็ นกำรปกป้ องสิท ธิ ของผู้ถือ หุ้นและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถื อหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตนคณะกรรมกำรบริ ษัท จึ งได้ ก ำหนด
แนวทำงปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้

1. กำรประชุมผู้ถือหุ้น


กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะจัดขึ ้นภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทหรื อตำมแต่ที่
กฎหมำยจะกำหนด บริ ษัทอำจเรี ยกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นได้ หำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นควำมจำเป็ นหรื อ
สมควร
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หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลำสถำนที่และวำระกำรประชุมซึ่งจะมีกำรระบุอย่ำงชัดเจน
ว่ำเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทรำบเพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจำรณำแล้ วแต่กรณี



ระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทในเรื่ องที่เสนออย่ำงครบถ้ วนเพียงพอรวมทังระบุ
้ หลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรเข้ ำร่วมประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ



เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันก่อนวัน
ประชุมเพื่อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลำศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนได้ รับหนังสือนัดประชุมใน
รูปแบบเอกสำรซึง่ บริ ษัทจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม



โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับใดฉบับหนึง่ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
เป็ นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน



ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำประชุมด้ วยตนเองสำมำรถใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้



เสนอชื่อกรรมกำรอิสระของบริ ษัท อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนเป็ นทำงเลือกให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่
สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง



ผู้ถือหุ้นจะได้ รับทรำบกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริ ษัทจะชี ้แจงวิธีกำรลงคะแนนและ
วิธีกำรนับคะแนนอย่ำงชัดเจนก่อนเริ่ มกำรประชุม



ใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวำระที่ต้องมีกำรลงมติกำรนับคะแนนเสียง ในแต่ละวำระเป็ นไปอย่ำงเปิ ดเผยและภำยใน
เวลำอันเหมำะสม โดยนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียงนับคะแนนเสียงข้ ำงมำกหรื อคะแนนเสียงตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำหรับวำระนันๆ
้ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้ สำหรับกำรตรวจสอบในภำยหลังเป็ นระยะเวลำตำมที่เห็นสมควร



เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล



ในระหว่ำงกำรประชุมประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและซักถำมโดยให้ เวลำอย่ำงเหมำะสม และให้ กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรที่เกี่ยวข้ องชี ้แจงและให้ ข้อมูล
ต่ำงๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่ำงครบถ้ วน



เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิในกำรเสนอเรื่ องที่พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำสำคัญและสมควรจะรวมบรรจุเป็ นวำระ
เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี รวมถึงกำรเสนอชื่อผู้ที่ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำ
แล้ วเห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับเลือกเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัทเพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรตำมขันตอนต่
้
อไป



คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้นจึงได้ สนับสนุนให้ กรรมกำรของบริ ษัท กรรมกำรใน
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตลอดจนผู้บริ หำรและฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้ องรวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
อย่ำงพร้ อมเพรี ยงกันโดยผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้



จัดให้ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้ วนโดยบันทึกรำยชื่ อกรรมกำรที่เข้ ำและไม่เข้ ำร่ วม
ประชุม วิธีกำรออกเสียงลงคะแนนวิธีกำรนับคะแนน คำชี ้แจงที่เป็ นสำระสำคัญ คำถำมคำตอบควำมคิดเห็นของ
ที่ประชุมและมติของที่ประชุมโดยแยกเป็ นจำนวนเสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงในแต่ละวำระ
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2. กำรจ่ำยเงินปั นผล


บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี เงินได้ นิติ บคุ คลและหลัง
หัก ส ำรองต่ ำ งๆ ทุ ก ประเภทตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนดและตำมที่ ก ำหนดไว้ ในข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้มีอำนำจอนุมัติในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงิ นปั นผล โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ เพื่อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ำยชำระหนี เ้ งินกู้ยืม แผนกำรลงทุนในกำรขยำยกิจกำร หรื อ
เพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริ ษัท ในกรณีที่มีผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะตลำด เป็ นต้ น โดย
มติคณะกรรมกำรบริ ษัท ที่พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำวนัน้ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำร
จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมัติให้ จ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำลได้ แล้ วให้
รำยงำนที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวถัดไป



บริ ษัทจะกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจะพิจำรณำฐำนะกำรดำเนินงำนและควำมต้ องกำรใช้ เงินทุน
โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลจะกำหนดจ่ำยจำกกำไรสุทธิภำยหลังจำกกำรหักทุนสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมกฎหมำย
โดยนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลจะรวมถึงกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย
กำรจ่ำยเงินปั นผลนีม้ ีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ใน
อนำคต



แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบโดยเร็ วถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั น
ผลผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริ ษัท และจ่ำยเงินปั นผลภำยใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี

3. กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี


ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็ นผู้แต่งตังและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับกำรเสนอชื่อและค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่บริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิต้องได้ รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัท

4. กำรติดต่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท


จัดให้ มีช่องทำงที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถติดต่อขอข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทได้ โดยตรงจำกเลขำนุกำรบริ ษัทหรื อส่วนงำนนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะสร้ ำงควำมเท่ำเทียมกันและปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยเช่นเดียวกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย ดังนี ้


กำรปฏิบตั ิและอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และไม่ กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดหรื อ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
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กำรกำหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมเป็ นไปตำมจำนวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึง่ หุ้นมีสทิ ธิเท่ำกับหนึง่ เสียง
ผู้ถือหุ้นรำยใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นรำยนันไม่
้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้



กำรกำหนดให้ กรรมกำรอิสระเป็ นผู้มีหน้ ำที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นหรื อส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมกำรอิสระ ให้ ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหำวิธีกำรแก้ ไข กรรมกำรอิสระจะ
เสนอเรื่ องดังกล่ำวถ้ ำเห็นว่ำมีสำระสำคัญต่อบริ ษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุม
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น



กำรดำเนินกำรประชุมจะเป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทตำมลำดับวำระกำรประชุม ซึง่ มีกำรเสนอรำยละเอียดใน
แต่ละวำระครบถ้ วน มีกำรแสดงข้ อมูลประกอบกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน รวมทังจะไม่
้
เพิ่ มวำระกำรประชุมที่ไม่
แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระที่มีควำมสำคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำ
ข้ อมูลก่อนกำรตัดสินใจ



ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระหรื อบุคคล
ใดๆ ที่เข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
กำรลงคะแนนเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสตำมลำดับวำระที่กำหนด โดยวำระกำรเลือกตังกรรมกำรจะเปิ
้
ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในกำรแต่งตังกรรมกำรด้
้
วยกำรลงมติรำยคน



คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องซึง่ รวมถึง กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล(รวมทังคู
้ ่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) รวมถึงได้ กำหนดโทษเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท
หรื อกำรนำข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนไว้ แล้ วตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้
ประโยชน์



ให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำร ในหน้ ำที่กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน
ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั ง้ จะแจ้ งข่ำวสำร
และข้ อกำหนดต่ำงๆ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรตำมที่
ได้ รับแจ้ งจำกทำงหน่วยงำนดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังผู
้ ้ มีสว่ นได้ สว่ นเสียภำยใน ได้ แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงำน และผู้บริ หำรของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียภำยนอก ได้ แก่ คูแ่ ข่ง คูค่ ้ ำ ลูกค้ ำ เป็ นต้ น และจะไม่กระทำกำรใดๆ
ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ สนับสนุนให้ มีกำรคุ้มครองและรักษำสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่
ต่ำงๆ อย่ำงยุติธรรมตำมสิทธิที่มีตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องหรื อตำมข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท โดยได้ กำหนดบทบำทของบริ ษัทที่พึง
กระทำต่อผู้มีสว่ นได้ เสียดังต่อไปนี ้
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1) บทบำทต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทดำเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้ นกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น และดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใสโดยจัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิ ภำพและไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่จะก่อให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2) บทบำทต่อพนักงำน
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสมพร้ อมทังให้
้ โอกำสพนักงำนในเรื่ อง
ต่ำงๆ เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมก้ ำวหน้ ำในอำชีพ อีกทังจั
้ ด ให้ มีสภำพแวดล้ อมและควำมปลอดภัยที่ดีในกำรทำงำน
3) บทบำทต่อลูกค้ ำ
บริ ษั ท มุ่ง เน้ น กำรสร้ ำงควำมพึง พอใจแก่ ลูก ค้ ำ เป็ นสำคัญ โดยกำรจัด ส่ง สิน ค้ ำ อย่ำ งรวดเร็ ว ทัน เวลำ ตรงตำม
คุณลักษณะที่ลกู ค้ ำกำหนด เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับประโยชน์และควำมพึงพอใจสูงสุด ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรรักษำข้ อมูล
ควำมลับของลูกค้ ำ ไม่เผยแพร่ข้อมูลของลูกค้ ำ ยกเว้ นได้ รับอนุญำตหรื อมีหน้ ำที่ต้องเปิ ดเผยตำมที่กฎหมำยกำหนด
4) บทบำทต่อเจ้ ำหนี ้และคูค่ ้ ำ
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ เจ้ ำหนี ้และคูค่ ้ ำด้ วยควำมซื่อสัตย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้ ำหนี ้และคู่ค้ำเป็ นสำคัญ และ
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้ อตกลงที่กำหนดไว้ ตอ่ เจ้ ำหนี ้และคูค่ ้ ำทุกรำยภำยใต้ หลักเกณฑ์และที่กฎหมำยกำหนด
5) บทบำทต่อคูแ่ ข่ง
บริ ษัทดำเนินธุรกิจภำยใต้ กฎหมำยและกติกำต่ำงๆ และไม่ดำเนินกำรใดๆที่ไม่สจุ ริ ตเพื่อสร้ ำงควำมเสียหำยให้ กบั คูแ่ ข่ง
6) บทบำทต่อสังคม
บริ ษัท รั บผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อ ม โดยยึด ถื อปฏิบัติ ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยและสิ่ง แวดล้ อ มอย่ำ ง
เคร่งครัด
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลำและโปร่งใส ตำมหลักเกณฑ์กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นที่สำคัญ
ที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัท ซึง่ มีผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัท
จะเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ ข้อมูลต่ำงๆ ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัท คือ www.seaoilthailand.com
ในส่วนของงำนด้ ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั ้ บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นำงเสำวณี ย์ สุทธิ ธรรม เลขำนุกำรบริ ษัท/นักลงทุน
สัมพันธ์ ทำหน้ ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเครำะห์ และภำครั ฐที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
สำมำรถติดต่อหน่วยงำนดังกล่ำวได้ ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-398-9850-1 หรื อที่ E-mail address: saowanee@seaoilthailand.com
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งบุคคลที่จะได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรของบริ ษัท
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมซื่อสัตย์ต่อหน้ ำที่ มีวิสยั ทัศน์มีควำมทุ่มเทในงำนที่รับผิดชอบและมีอิสระในกำร
ตัดสินใจ เพื่อให้ นำมำซึง่ ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้ โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัทเหมำะสมกับกำร
ดำเนินธุรกิจ อีกทังเพื
้ ่อให้ กรอบกำรทำงำนและอำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมชัดเจน ดังนัน้
คณะกรรมกำรจึงได้ กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
1. โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท
1.1.

คณะกรรมกำรบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์จำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมกำรจำนวน 7 คน แบ่งเป็ นกรรมกำรที่ เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 2 คน และ
กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรจำนวน 5 คน ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเป็ นไป
ตำมข้ อกำหนดที่วำ่ บริ ษัทมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน
และกรรมกำรอิสระที่ทำหน้ ำที่กรรมกำรตรวจสอบจะต้ องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมกำรจะต้ องเป็ นผู้ที่มี
คุณสมบัติตำมที่กล่ำวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 9.2.1 เรื่ อง กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริ ษัท

1.2.

คณะกรรมกำรได้ แต่งตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อย 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่อ
แบ่งเบำภำระหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร และช่วยคณะกรรมกำรในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละชุดจะปฏิบัติหน้ ำที่ภำยใต้ ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ ที่กำหนด และเสนอเรื่ องให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำหรื อรั บทรำบ (รำยละเอียดเรื่ องขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริ หำรได้ กล่ำวไว้ แล้ วในหัวข้ อ 9.1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ และหัวข้ อ 9.1.3 คณะกรรมกำรบริ หำร)

1.3.

บริ ษัทมีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงชัดเจน กล่ำวคือ ประธำนกรรมกำรและ
กรรมกำรผู้จดั กำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้วำงนโยบำย กำหนดกรอบกลยุทธ์ติดตำมและ
ประเมินผลงำนของฝ่ ำยบริ หำร เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำนโยบำยและกระบวนกำรที่เหมำะสมได้ ถกู นำมำใช้ ในทำงปฏิบัติอย่ำง
มีประสิทธิผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและของผู้มีสว่ นได้ เสีย

1.4.

คณะกรรมกำรจัดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่ประสำนงำนและดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมมติของคณะกรรมกำร
บริ ษัท รักษำเอกสำรข้ อมูล รวมทังติ
้ ดต่อสือ่ สำรกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ ยวข้ อง

2.

บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท

2.1.

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ ดูแลและกำหนดนโยบำยที่สำคัญของบริ ษัท ได้ แก่ นโยบำยหลักในกำรดำเนินธุรกิ จ
นโยบำยทำงด้ ำนกำรเงิน กำรระดมทุน กำรบริ หำรเงินทุน และนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสีย่ ง เป็ นต้ น

2.2.

คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำและอนุมตั ิให้ ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น
วิ สัย ทัศ น์ ภำรกิ จ นโยบำยกลยุท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ แผนกำรด ำเนิ น งำน เป้ ำหมำยทำงกำรเงิ น โครงกำรลงทุน และ
งบประมำณของบริ ษัท รวมทังก
้ ำกับควบคุมดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนที่ กำหนดไว้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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2.3.

กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิ จตำมปกติของบริ ษัท และกำกับดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์
ภำรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงินและงบประมำณของบริ ษัทที่กำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์สงู สุดทังต่
้ อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

2.4.

คณะกรรมกำรเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี และกำกับ ดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2554 ได้ อนุมตั ิกำรกำหนด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 6/2555 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 ได้
อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรทบทวนนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นประจำอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจำกนี ้ ภำยหลังกำรนำหลักทรัพย์เข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแล้ ว บริ ษัทจะถือปฎิบตั ิตำมกฎ และข้ อบังคับตำมที่สำนักงำนก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ
ก ำหนด โดยจะเปิ ดเผยรำยงำนกำรก ำกับ ดูแ ลไว้ ใ นรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูล ประจ ำปี
(แบบ 56-1)

2.5.

คณะกรรมกำรเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร
และพนักงำนใช้ เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำนของบริ ษัท ยึดเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต
และปฏิบตั ิตนต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มและสังคมอย่ำงเหมำะสม ซึ่งบริ ษัทได้ ประกำศและแจ้ งให้ พนักงำนทุกคน
รับทรำบและยึดถือเป็ นแนวทำงปฎิบตั ิ

2.6.

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำกำหนดแนวทำงในกำรทำรำยกำร หรื อ
ธุรกรรมที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ
และกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับขันตอนกำรด
้
ำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้ อ มูลของรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำ กำรตัดสินใจใดๆ ใน
กำรดำเนินกิ จกรรมทำงธุ รกิ จจะต้ องทำเพื่อผลประโยชน์ สูงสุด ของบริ ษัทเท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำ รกระทำที่
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นได้ เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำ ต้ อง
แจ้ งให้ บริ ษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรื อกำรมีสว่ นได้ เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้ องไม่เข้ ำร่วมพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรนัน้ รวมถึงไม่มีอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรนันๆ
้

2.7.

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงและรำยกำรที่ มี ค วำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะต้ องปฎิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนก.ล.ต.และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้ วย

2.8.

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำกำหนดระบบกำรควบคุมด้ ำนกำร
ดำเนินงำน รำยงำนทำงกำรเงิน และกำรปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบและนโยบำย โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำย
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ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะ
จัดให้ มีกำรทบทวนระบบอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.9.

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำงบกำรเงินประจำปี และประจำไตรมำส
สำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี และร่วมประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริ ษัทเพื่อเปิ ดเผยต่อผู้ลงทุน

2.10.

คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ร่วมกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ หำรควำม
เสีย่ งอย่ำงครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยมอบหมำยให้ ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผู้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและรำยงำนให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็ นประจำ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรทบทวนระบบหรื อ
ประเมินประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำ ระดับควำมเสีย่ งมีกำร
เปลีย่ นแปลง ซึง่ รวมถึงกำรให้ ควำมสำคัญกับรำยกำรที่ผิดปกติและเหตุกำรณ์ที่อำจบ่งชี ้ถึงควำมผิดปกติ ซึ่งหำกเกิด
เหตุกำรณ์ ดังกล่ำว คณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อกำหนดแนวทำงแก้ ไขให้
ทันเวลำ

3.

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

3.1.

คณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องประชุมร่ วมกันอย่ำงน้ อยทุกไตรมำส ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมิได้ มีกำรประชุมกัน
ทุกเดือน กรรมกำรที่มิใช่ผ้ บู ริ หำรสำมำรถขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำเดือนได้ จำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อเลขำนุกำร
บริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถกำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงต่อเนือ่ ง
และทันเวลำ

3.2.

กรรมกำรบริ ษัทจะได้ รับหนังสือนัดประชุมพร้ อมเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม
เพื่อให้ กรรมกำรสำมำรถพิจำรณำวำระกำรประชุมได้ อย่ำงเต็มที่ กรณีที่กรรมกำรไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุ มในครัง้ ใด
ให้ แจ้ งสำเหตุให้ เลขำนุกำรบริ ษัททรำบก่อน

3.3.

ในกำรเลือกเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรจะ
พิจำรณำร่วมกันตำมควำมสำคัญและควำมจำเป็ น ซึ่งกรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อย่ำงเป็ นอิสระ

3.4.

ในกรณีที่กรรมกำรไม่เห็นด้ วยกับมติที่ประชุมกรรมกำรสำมำรถขอให้ เลขำนุกำรบริ ษัทบันทึกข้ อคัดค้ ำนไว้ ในรำยงำน
กำรประชุมได้

3.5.

เลขำนุกำรบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุมโดยจะบันทึกกำรตอบข้ อซักถำมและคำชีแ้ จงของฝ่ ำยบริ หำรต่อที่
ประชุมรวมทังควำมคิ
้
ดเห็นและข้ อเสนอแนะของกรรมกำรอย่ำงชัดเจน

3.6.

ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทซึ่งทำหน้ ำที่เป็ นประธำนในที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำร
แสดงควำมเห็นอย่ำงอิสระ ทัง้ นี ้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสียงข้ ำงมำก โดย
กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุม หรื องดออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
ทังนี
้ ้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
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ทัง้ นี ้ สรุ ป กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ท ในปี 2554 และปี 2555 แสดงไว้ ใ นหัว ข้ อ 9.3 กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท
4.

กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท

4.1.

กรรมกำรบริ ษั ทควรมี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนด้ วยตนเองเป็ นประจำเพื่อ ให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท ร่ วมกัน
พิจำรณำผลงำนและปั ญหำเพื่อกำรปรับปรุงแก้ ไขต่อไปโดยมีกำรกำหนดบรรทัดฐำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์

4.2.

คณะกรรมกำรบริ ษัทควรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยรวม และ/หรื อเฉพำะในบำง
เรื่ องซึง่ ไม่ได้ มงุ่ ที่กรรมกำรผู้ใดผู้หนึง่ เป็ นรำยบุคคล

5.

ค่ำตอบแทน

5.1.

บริ ษัทมีนโยบำยกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรบริ หำรที่เป็ นตัวเงินอย่ำงชัดเ จน
และน ำเสนอขออนุมัติ จ ำกที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เป็ นประจ ำทุก ปี โดยพิ จำรณำบนพื น้ ฐำนควำมเป็ นธรรมถึ ง ควำม
เหมำะสม โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์ ภำระหน้ ำที่ ขอบเขต และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคน ค่ำตอบแทน
อยูใ่ นระดับที่สำมำรถจูงใจให้ รักษำกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ ปฏิ บตั ิหน้ ำที่กบั บริ ษัทต่อไปได้

5.2.

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดั กำรและผู้บริ หำรระดับสูงควรเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
กำหนด ทังนี
้ ้ กำรกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นเงินเดือนโบนัสและผลตอบแทนจูงใจในระยะยำวควรสอดคล้ องกับผลงำน
ของบริ ษัทและผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรแต่ละคน

5.3.

กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริ หำรทังหมดเป็
้
นผู้ประเมินผลกรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ ในกำรพิจำรณำ
กำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จดั กำรโดยใช้ บรรทัดฐำนที่ได้ ตกลงร่วมกัน

6.

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร

6.1.

บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มให้ มีกำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท เช่น
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ หำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง

9.6

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกี่ยวข้ องซึง่ รวมถึง กรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงของกลุม่ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว) รวมถึงได้ กำหนดโทษเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท หรื อกำรนำข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนไว้ แล้ วตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้ ประโยชน์ ดงั นี ้
9.6.1

บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ โดยกำหนดข้ อห้ ำมไว้ ในระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับกำร
ทำงำนไม่ให้ กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัท นำข้ อมูลภำยในที่มีสำระสำคัญของบริ ษัทไปเปิ ดเผย หรื อ
นำไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน

9.6.2

กรรมกำรผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทควรหลีกเลีย่ งกำรใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซื ้อหรื อขำยหุ้น
ของบริ ษัท หรื อให้ ข้อมูลภำยในแก่บคุ คลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซื ้อหรื อขำยหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ จึงควรหลีกเลี่ยงและ
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งดกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน รวมถึงควรรออย่ำงน้ อย 24 48 ชัว่ โมง ภำยหลังกำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นของบริ ษัทให้ แก่สำธำรณชนแล้ ว ก่อนที่จะ
ซื ้อหรื อขำยหุ้นของบริ ษัท
9.6.3

บริ ษัทได้ ให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัท เกี่ยวกับหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่ ส มรส และบุ ต รที่ ยัง ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ ำวะ ต่ อ ส ำนัก งำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมทังหน้
้ ำที่รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ หำร และข้ อห้ ำมในกำรใช้ ข้อมูลภำยในที่มี
สำระสำคัญของบริ ษัทในกำรซื ้อขำยหุ้นรวมทังบทก
้ ำหนดโทษที่เกี่ยวข้ องตำมพรบ. หลักทรัพย์ฯ

9.6.4

กำหนดให้ มีกำรจำกัดกำรเข้ ำถึงข้ อมูล (Need-to-Know Basis) เช่น กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนกำรเข้ ำพื ้นที่
กำรให้ หรื อขอข้ อมูลระหว่ำงหน่วยงำนจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกผู้บงั คับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนนันๆ
้
เนื่องจำกบริ ษัทใช้ ระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) และคอมพิวเตอร์ (server) ร่ วมกับบริ ษัทในกลุม่ นทลินโดยอยู่
ในควำมดูแลรับผิดชอบของบริ ษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ มีมำตรกำรในเรื่ องกำรจำกัดกำร
เข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัท โดยกำรจำกัดจำนวนคนที่จะสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลของบริ ษัท เป็ นไปตำมรำยชื่อพนักงำนที่
บริ ษัท นทลิน จำกัดแจ้ งกับบริ ษัทเท่ำนัน้ นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ทำสัญญำรักษำควำมลับของข้ อมูลภำยในระหว่ำงบริ ษัท
และบุคคลดังกล่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอีกด้ วย

9.7

บุคลากร

9.7.1

จานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2556 บริ ษัทมีจำนวนพนักงำนทังหมด
้
(ไม่รวมกรรมกำรและ
ผู้บริ หำร) ดังต่อไปนี ้
พนักงานแยกตามฝ่ าย
ฝ่ ำยขำย
ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ ำ
ฝ่ ำยควบคุมคุณภำพและลูกค้ ำสัมพันธ์
ฝ่ ำยกำรเงินและบัญชี
กลุ่มเลขำนุกำร
รวม

9.7.2

จานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2
3
1
6
2
14

จานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
2
5
1
5
2
15

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่ าตอบแทนพนักงาน

เงินเดือน โบนัส ค่ำประจำตำแหน่ง ค่ำล่วงเวลำ และค่ำเบี ้ย
เลี ้ยง

ปี 2555
(ล้ านบาท)
7.57
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งวด 6 เดือนแรกของปี 2556
(ล้ านบาท)
3.15

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนอื่น ๆ ได้ แก่ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิกำร
อื่นๆ
รวม

9.7.3

ปี 2555
(ล้ านบาท)
0.90

งวด 6 เดือนแรกของปี 2556
(ล้ านบาท)
0.21

8.47

3.36

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
- ไม่มี-

9.7.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับบุคลำกร ซึง่ ถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะสร้ ำงและ
พัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ มีทกั ษะงำน ควำมสำมำรถและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทังมี
้ กำรส่งเสริ มให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำใน
หน้ ำที่กำรงำนอย่ำงมีคุณภำพ เช่น มีกำรกำหนดตำแหน่งงำน บทบำทควำมรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่ชัดเจน และกำหนด
เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ ได้ บคุ ลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและตรงกับงำนที่ได้ รับมอบหมำย และจัด
ให้ มีกำรพิจำรณำปรับตำแหน่งทุกๆ ปี เพื่อสร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยให้ พนักงำนเข้ ำอบรมทังที
้ ่จดั ขึ ้นภำยในกลุม่ บริ ษัทและภำยนอก เพื่อนำควำมรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ กบั กำรทำงำน
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ ดีขึ ้น นอกจำกนี ้ กลุม่ บริ ษัทได้ มีกำรจัดกิจกรรมร่วมระหว่ำงบริ ษัทในกลุม่ เพื่อสร้ ำงควำม
สำมัคคีและควำมสัมพันธ์อนั ดีภำยในกลุม่ บริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริษัทว่ำจ้ ำงบริษัท นทลิน จำกัด ให้ จดั กำรเรื่ อง
กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรวำงแผนฝึ กอบรมประจำปี ให้ กบั พนักงำนของบริ ษัทอีกด้ วย
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