บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างบริษัท ณ วันที 2 มกราคม 2556

หมายเหตุ : * หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทํางานขึ 3นตรงให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง จะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทีบริษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ าง และ
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบตั ิงานและข้ อเสนอแนะให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารรับทราบ
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ณ วันที 2 มกราคม 2556 โครงสร้ างการจัดการภายในองค์กรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความ
เสียง และผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 3 :9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
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3.
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1.

นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

รศ.ดร. ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี 3 :-

8.

โดยมี นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็ นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจผูกพันตามหนังสือรั บรองบริษัท
กรรมการซึง ลงลายมือชือผูกพันบริ ษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆ
มณี นางสาวภณิ ด า เศวตวรรณรั ต น์ และนางสาวนงนุช เตมี ศ รี สุข กรรมการสองในห้ าคนนี ล3 งลายมื อ ชื อ ร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั
ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ 3นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษทั
2. จัดให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 เดื อ น ต่ อ 1 ครั ง3 โดยกรรมการทุก คนมี ห น้ าที เข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั และอาจมีการประชุมเพิมเติมในกรณีทีมีความจําเป็ น
3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจํ าปี และรั บผิดชอบต่ อการจัดทํ าและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึงผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ ว เพือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือพิจารณาและอนุมตั ิ
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มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจน
มติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริหารให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ
เพิม มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่บริษัทและกําไรสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
มีอํานาจแต่งตั 3ง มอบหมาย หรื อแนะนําให้ อนุกรรมการหรื อคณะทํางาน เพือพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื องหนึงเรื อง
ใดทีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริษัท ตามทีได้ รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริหาร
มีหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกันและการซื 3อหรื อขายทรัพย์สินทีสํ าคัญตามกฎเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการตลาดทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษทั เป็ นต้ น
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
พิจารณาโครงสร้ างการบริหารงาน รวมทั 3งติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่าง
ต่อเนือง ตลอดจนติดตามการดําเนินกิจการและการปฏิบตั ิงานของคณะอนุกรรมการและ/หรื อฝ่ ายบริ หารอย่าง
สมําเสมอ เพือให้ การดําเนินกิจการของบริษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํ ากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่
ว่าจะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผ้ อู ืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตั 3ง
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาทีบริ ษัททําขึ 3น
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิม ขึ 3นหรือลดลงในบริษทั หรื อบริษัทในเครื อ
ต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจน
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
ดําเนินการให้ บริษทั มีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือให้ เกิดระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ รวมทั 3ง
การจัดการความเสียง และความเชื อถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผู้ติดตามและดําเนินการร่ วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
จากภายนอก
มี อํ า นาจพิ จ ารณาและอนุ มั ติ เ รื อ งใดๆ ที จํ า เป็ น และเกี ย วเนื อ งกับ บริ ษั ท หรื อ ที เ ห็ น ว่ า เหมาะสมและเพื อ
ผลประโยชน์ของบริษทั
เรื องดังต่อไปนี 3 คณะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ ก็ต่อเมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น คือ
ก) เรื องใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ
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ข) เรื องใดๆ ทีกรรมการมีส่วนได้ เสีย และอยู่ในข่ายทีกฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น
17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเพือดําเนินการในเรื องดังต่อไปนี 3 คณะกรรมการจะกระทําได้ ก็ต่อเมือได้ รับ
อนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั 3งหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททั 3งหมด หรื อบางส่วนทีสําคัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข) การซื 3อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํ า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญา เกี ย วกับ การให้ เ ช่ ากิ จ การของบริ ษั ท ทัง3 หมดหรื อ บางส่ ว นที สํ า คัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริษัท
จ) การเพิมทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริษัท
ช) การอืนใดที กํ าหนดไว้ ภ ายใต้ บทบัญญัติข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทีต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทั 3งนี 3 เรื องใดทีกรรมการ และ/หรื อผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการ มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับ
บริษทั และ/หรือ บริษทั ย่อย (ถ้ ามี) กรรมการซึง มีส่วนได้ เสียหรือมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรืองนั 3น
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.

1.
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

รศ.ดร. ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี 3 :-

3.

บุคคลลําดับที 1 เป็ นผู้มีความรู้ ทางด้ านบัญชีและการเงิน โดยมี นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้ บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผ ล และพิจารณาความเป็ นอิส ระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง3 โยกย้ าย เลิ กจ้ าง หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืนใดที
รับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตัง3 บุคคลซึงมี ความเป็ นอิส ระเพือทํ าหน้ าทีเป็ นผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั 3งเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง3
พิจารณารายการที เกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั 3งนี 3 เพือให้ มันใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึง รายงานดังกล่าวต้ องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี 3
ก. ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
ซ. รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกล่าวข้ างต้ น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี 3 ซึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรื อมีสิงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องทีสําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที
เกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มี การปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาทีกําหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึง อาจรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์ได้

4.

3.

2.

1.

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร

5.

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี 3 :-

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.

5.

คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าทีจดั การงานและดําเนินกิจการของบริ ษัทตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกํ าหนด
หรือได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทให้ ดําเนินการเฉพาะกรณี
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้ าทีในการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบอํานาจ
กิจการดังต่อไปนี 3ให้ เสนอเพือรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
4.1 เรื องเกียวกับนโยบายของบริษทั
4.2 เรื องทีหากทําไปแล้ วจะเกิดการเปลียนแปลงอย่างสําคัญแก่กิจการของบริษทั
4.3 เรื องทีจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
4.4 เรื องทีจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบทีบริษทั วางไว้
4.5 เรื องทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรเสนอเพืออนุมัติเป็ นรายเรื อง หรื อตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บริษทั ได้ วางไว้
คณะกรรมการบริ ห ารมี อํา นาจและหน้ า ที ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามที กํ าหนดเพื อ บริ ห ารบริ ษั ท ให้ ป ระสบ
ความสําเร็จ บรรลุเป้ าหมายของบริษัท ซึง รวมถึง
5.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีสําคัญของบริษัท และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 พิจารณากลัน กรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน รวมถึงสิงที
ต้ องริเริมต่างๆ ทีสําคัญ เพือให้ บรรลุเป้ าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาอนุมตั ิ
5.3 พิจารณากลันกรองโครงการทีมีค่าใช้ จ่ายประเภททุนทีเกินวงเงินทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด เพือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ

ส่วนที 2 หน้ า 65

6.

7.
8.
9.
10.
11.
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5.4 พิ จ ารณาและอนุ มัติ ใ นเรื อ งต่ า ง ๆ ตามที กํ า หนดไว้ ใ นอํ า นาจดํ า เนิ น การหรื อ ได้ รั บ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการบริษทั
5.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื องต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดการและสร้ างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั 3นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ ดําเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ทีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินการเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท
พิจารณาเรืองการจัดสรรงบประมาณประจําปี ก่อนทีจะนําเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิ ทั 3งนี 3ให้
รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี ยนแปลงและเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ในระหว่างทีไม่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือทราบในทีประชุมคราวต่อไป
อนุมตั ิการจัดซื 3อวัตถุดิบ สินค้ า หรือบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการขายหรื อให้ บริการแก่ลูกค้ า ในจํานวนไม่เกิน
300 ล้ านบาทต่อรายการ
อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีดิน อาคาร หรื อสิงปลูกสร้ าง เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ านบาทต่อ
รายการ
อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญ ๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีจะได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรื อตามทีคณะกรรมการบริษทั ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึง ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ วแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท หรื อบุคคล
ใดๆ ทีกระทํากิจการให้ บริษัท
แต่งตั 3งหรื อมอบหมายให้ บุคคลใดบุคคลหนึง หรื อหลายคนกระทําการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริ หาร
ตามทีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรือแก้ ไขอํานาจนั 3นๆ ได้

ทั 3งนี 3 การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการทีคณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที
อาจมี ความขัดแย้ ง มี ส่วนได้ ส่วนเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใ นลักษณะอืนใดกับบริ ษัท และ/หรื อ
บริษทั ย่อย (ถ้ ามี) รวมทั 3งรายการทีกําหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ทีสําคัญของบริษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของ
บริษทั
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9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

2.

1.
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

รศ.ดร. ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

3.

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน
3 ท่าน ดังนี 3 :-

1.

2.

3.
4.
5.

สรรหาและนํ า เสนอรายชื อ บุ ค คลที มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม สํ า หรั บ การเข้ าดํ ารงตํ า แหน่ ง เป็ นกรรมการของ
คณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) รวมทั 3ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และ
ความเหมาะสมของกรรมการที พ้นตํ าแหน่ งและสมควรได้ รั บเลื อกตัง3 ใหม่ เพือ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือขออนุมัติแต่งตัง3 เป็ นกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ าจําเป็ น)
พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือให้ ความเห็นชอบเกียวกับโครงสร้ างค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) ซึง ได้ แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ
ค่าเบี 3ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ทั 3งทีเป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
ขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
พิจารณา สรรหา กําหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั 3งกําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและเงือนไขในการ
ว่าจ้ างบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารของบริษัท
พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกียวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้ านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั 3งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
ปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายอันเกียวเนืองกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ ามี) และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี$ยง

4.

3.

2.

1.

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

กรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

กรรมการบริหารความเสียง

ประธานกรรมการบริหารความเสียง

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสียงของบริษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี 3 :-

5.
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี$ยง
1. กําหนดและนําเสนอนโยบายในเรื องของการบริหารความเสียงในด้ านต่างๆ เช่น ความเสียงด้ านสภาพคล่อง
ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิการ ความเสียงด้ านการตลาด หรื อความเสียงอืนๆ ทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท เป็ นต้ น
ให้ แก่คณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดําเนินงาน สําหรับการบริหารความเสียง เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
การบริหารความเสียงทีกําหนด ซึงสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริ หารความ
เสียงได้ อย่างมีประสิทธิผล
3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทํางานของบริ ษัท ในส่วนทีเกียวข้ องกับการบริหารความเสียง เพือให้ มนั ใจว่า
องค์กรมีการจัดการความเสียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. แต่งตัง3 บุคลากรและ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานที เกี ยวข้ องกับการบริ หารความเสียงตามความ
เหมาะสม รวมทัง3 กํ าหนดบทบาทหน้ าที ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่บุ ค ลากร และ/หรื อ หน่ วยงาน และ/หรื อ
คณะทํางานดังกล่าว เพือประโยชน์ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
5. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพือให้ มนั ใจว่า กลยุทธ์การบริ หารความเสียงได้ ถูกนําไป
ปฏิ บัติ อ ย่ า งเหมาะสม และเพื อทบทวนและพัฒ นาระบบการบริ หารความเสี ย งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั 3งจัดทําวิเคราะห์ประเมินปั จจัยความเสียงทีอาจเกิดขึน3 และจะ
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ทั 3งความเสียงทีมาจากปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายในของบริษทั
6. ปฏิบตั ิการอืนใดทีเกียวกับการบริหารความเสียงตามทีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
9.1.6 ผู้บริหาร

4.

3.

2.

1.

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

ประธานบริ หารสายงานโทรคมนาคม (Chief Telecommunication
Officer: CTCO)
ประธานบริหารสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (Chief Business Officer:
CBO)
ประธานบริหารสายงานการเงินบัญชี (Chief Financial Officer: CFO)

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร (Chief Executive Officer: CEO)

ณ วันที 15 มีนาคม 2556 บริษทั มีผ้ ูบริหารจํานวน 5 ท่าน ดังนี 3 :-

5.

รักษาการประธานบริ หารสายงานการจัดการ (Chief Administrative
Officer: CAO)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที$และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที$บริหาร
• เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกําหนด คําสัง มติทีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติทีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริ ษัททุก
ประการ
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

• มีอํานาจสัง การ วางแผน ควบคุม และดูแลดําเนินงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที
คณะกรรมการบริษทั และ/หรื อคณะกรรมการบริหารกําหนด
• จัดทํ าแผนงานและงบประมาณประจํ าปี ของแต่ล ะหน่วยงาน เพื อนํ าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทั 3งควบคุมดูแลการใช้ จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
• มีอํานาจในการให้ ความเห็นชอบนิติกรรมทีเกียวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริ ษัท เช่น การซื 3อขาย การจัดหา
สินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรื อการจําหน่ายไปซึง เครื องมือ ทรัพย์สิน และ
บริการ เป็ นต้ น เพือผลประโยชน์ของบริษทั ภายใต้ วงเงินอนุมตั ิทีกําหนด
•
•
•
•

อนุมตั ิการจัดซื 3อวัตถุดิบ สินค้ า หรื อบริการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการขายหรื อให้ บริการแก่ลูกค้ า ในจํานวนไม่เกิน
200 ล้ านบาทต่อรายการ
อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ทีดิน อาคาร หรื อสิงปลูกสร้ าง เป็ นต้ น ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาทต่อ
รายการ
มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริ ษัท
และเพือรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
มีอํานาจจ้ าง แต่งตั 3ง ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กําหนดอัตราค่าจ้ าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับ
ขึ 3นเงินเดือน สําหรับพนักงานในระดับตําแหน่งถัดจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารลงมา

• มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องจําเป็ น และเป็ นการ
ดําเนินธุรกรรมทางการค้ าปกติ เพือผลประโยชน์ของบริษัท
• พิจารณาและดําเนินการเสนอเรื องราวต่างๆ ต่อทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง เป็ นเรื องทีจะต้ องได้ รับการลงมติ
และ/หรื ออนุมัติจากที ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท และเรื อ งดังกล่าวจะต้ องแจ้ งต่ อหน่วยงานที เกี ยวข้ อง เช่ น
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นต้ น
• ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใด ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการ
มอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพือก่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารและ/หรื อผู้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารจะไม่มีอํานาจ
อนุมตั ิรายการใดทีตนและ/หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อืนใดกับบริษัทหรือบริษทั ย่อย ทั 3งนี 3 ในการทํานิติกรรมใดๆ ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ตามทีกําหนดไว้ ใน
กฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ/หรื อผู้รับมอบอํานาจทีมีส่วนได้ เสียดังกล่าวจะต้ องนําเสนอ
เพือให้ ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือนําเสนอต่อไปยังทีประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้ วแต่กรณี ) ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและ/หรื อตามกฎหมายทีเกียวข้ องต่อไป เว้ นแต่เป็ นการอนุมัติ
รายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั ไปของบริ ษัททีคณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดกรอบการพิจารณาไว้
ชัดเจนแล้ ว
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ผู้บริ หารของบริ ษัทขอรับรองว่า เป็ นผู้มีจริ ยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ใ นธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วย
ความซือสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังเพือประโยชน์ของบริ ษัท มีความตัง3 ใจทีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง มีความเข้ าใจและ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สาธารณชนและเป็ นบุคคลที มี ชื อ อยู่ใ นระบบข้ อ มูล รายชื อ ผู้บริ ห าร ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 8/2553 เรื อง การกําหนดลักษณะขาดความน่าไว้ วางใจของกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริษัท
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนมี ห น้ าที ใ นการสรรหากรรมการบริ ษั ท และกรรมการของ
คณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั 3นตอนดังต่อไปนี 3 :9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติเบือ3 งต้ นและพิจารณาคัดเลื อกกรรมการ
บริ ษัท ตามเกณฑ์ คุณ สมบัติ ต ามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทั 3งพิจารณาจากปั จจัยใน
ด้ านอืนๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ และความเอื 3อประโยชน์ต่อการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขั 3นตอนดังต่อไปนี 3 :1. กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง หนึง ของจํานวนกรรมการ
ทั 3งหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั 3งคณะ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 3 คน
ซึง กรรมการอิสระต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนทุนจดทะเบียนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัท และ
บริษทั ทีเกียวข้ องโดยรวมหุ้นทีถือโดยบุคคลทีเกียวข้ องด้ วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง3 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามของกรรมการทั 3งหมด ถ้ า
จํานวนกรรมการทีแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการซึง
อยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนั 3นออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึง พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตั 3งใหม่ได้
5. ก่อนการประชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญประจํ าปี ทุก ครั ง3 บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น เสนอรายชือ บุค คลที จะเข้ ามา
ตําแหน่งแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะรวบรวมรายชือ
ดังกล่าว เพือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และคัดเลือกรายชือทีเหมาะสม เพือนําเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั 3งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 3
6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดยหนึง หุ้นเท่ากับหนึง เสียง
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6.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกตัง3 บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที
เลือกตั 3งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
6.3. บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั 3งเป็ นกรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที
จะพึงมี หรื อ จะพึงเลือกตัง3 ในครั ง3 นัน3 ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตัง3 ในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํ านวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั 3งในครัง3 นัน3 ให้ ผ้ ูเป็ นประธานในทีประชุมเป็ นผู้ออก
เสียงชี 3ขาด
7. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนอาจดําเนินการเลือกบุคคลซึง มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จํากัดและ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการนัน3 จะเหลือน้ อยกว่าสองเดื อน โดยบุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ใ น
ตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยู่ของกรรมการซึง ตนแทน โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
8. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3
ปี โดยคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ ที ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แ ต่งตัง3 คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท มี นโยบายในการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 เรื อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ โดยจะต้ องมีคุณสมบัติดงั นี 3 :1.

2.

3.

4.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั 3งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทั 3งนี 3 ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการตรวจสอบ
รายนั 3นๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาต
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตั 3งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทั 3งนี 3 ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีทีกรรมการตรวจสอบเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึกษา ของส่วนราชการซึง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั
ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา
คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทั 3งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั 3งไม่เป็ นหรื อเคย
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เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตัง3 เป็ นกรรมการตรวจสอบ ทัง3 นี 3
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามทีกล่าวข้ างต้ น รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ ม ทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ 3าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส3 ิน รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานอง
เดียวกัน ซึง เป็ นผลทําให้ บริษทั หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี 3ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตั 3งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิของบริษทั หรื อตั 3งแต่ 20 ล้ านบาทขึ 3นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทั 3งนี 3 การคํานวณภาระหนี 3ดังกล่าว
ให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี 3ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี 3ที
เกิดขึ 3นในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ส อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้
พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อน
วันทีได้ รับแต่งตั 3งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง รวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการ
เงิน ซึง ได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ
นั 3นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตั 3งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตั 3งขึ 3นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง เป็ น
ผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน
ประจํ า หรื อถือ หุ้นเกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นที มีสิทธิ ออกเสียงทัง3 หมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริษทั หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท
ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษทั
ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริษัทจดทะเบียน
มี ความรู้ และประสบการณ์ เพี ยงพอที จ ะสามารถทํ าหน้ าที ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง3 นี 3 ต้ องมี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรื อการเงินเพียงพอทีจะสามารถทํา
หน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
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สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตัง3 กรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั 3งกรรมการบริ ษัท
กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตํ าแหน่ งตามวาระอาจได้ รับ การแต่ งตัง3 ให้ กลับมาดํ ารงตํ าแหน่ง ใหม่ไ ด้ กรณี ทีตํ าแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั 3งบุคคลทีมีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง
ตนทดแทน และบริษัทต้ องแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีทีกรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แ ต่งตัง3 กรรมการบริ หาร โดยเลื อกจากกรรมการหรื อ ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทที
สามารถบริ หารงานในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และสามารถกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบาย
ทีคณะกรรมการบริษทั กําหนด
9.2.4 การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั 3งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริ ษัท เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพือทําหน้ าทีสรรหา และนําเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม สําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของคณะกรรมการบริษทั และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ า
มี) รวมทั 3งพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ้นตําแหน่งและสมควรได้ รับเลือกตัง3 ใหม่ เพือ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิแต่งตั 3งเป็ นกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อ กรรมการของคณะอนุ ก รรมการต่ า งๆ (ถ้ า จํ า เป็ น) รวมทัง3 มี ห น้ า ที พิ จ ารณาและเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท เพือให้ ความเห็นชอบเกียวกับโครงสร้ างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการ
ต่างๆ (ถ้ ามี) เพือนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือขออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี นอกจากนี 3ยังมีหน้ าทีพจิ ารณา สรร
หา กํ าหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทัง3 กําหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและเงือนไขในการว่าจ้ างบุคคลทีจะดํารง
ตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารของบริษัท
9.2.5 การสรรหากรรมการบริหารความเสี$ยง
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้แต่งตั 3งกรรมการบริหารความเสียง โดยเลือกจากกรรมการบริ ษัทเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน โดยมีวาระอยู่ในตํ าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื อทําหน้ าทีกําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือพิจารณาในเรื องการบริหารความเสียงในด้ านต่างๆ เช่น ความเสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิการ
ความเสียงด้ านการตลาด หรือความเสียงอืนๆ ทีมีนยั สําคัญต่อบริษัท เป็ นต้ น รวมทั 3งกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการ
ดําเนินงาน สําหรับการบริหารความเสียง เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริหารความเสียงทีกําหนด ซึง สามารถวิเคราะห์
ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสียงได้ อย่างมีประสิทธิผล
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ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรทีมีประสบการณ์ และความรู้
ความสามารถในการบริหารงานในสายงานทีเกียวข้ องเพือดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน
9.3 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
9.3.1 ค่ าตอบแทนที$เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง3 ที 1 ประจําปี 2555 ของบริษัท เมือวันที 24 เมษายน 2555 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ปี 2555
จํานวนครัง3 ทีเข้ าร่ วมประชุม
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
5/5
4/4
0/0
0/0
3/4
2/4
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
240,000
240,000
2,000
196,000

ค่าตอบแทน (บาท)

ทั 3งนี 3 ในปี 2555 บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี 3ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ าตอบแทน โดยรายละเอี ย ดการเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี 3 :รายชือ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ
6. รศ.ดร.ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
7. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ
8. นายธันวา เลาหศิริวงศ์*
9. นายประภาษ ไพรสุวรรณา*

หมายเหตุ: * นายประภาษ ไพรสุวรรณา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 19 พฤศจิกายน 2555 และทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง3 ที 5/2555 เมือวันที 25 ธันวาคม 2555 ได้ มีมติแต่งตั 3งนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายประภาษ ไพรสุวรรณา

อนึง ทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั ง3 ที 1 ประจํ าปี 2556 ของบริ ษัท เมื อวันที 1 มีนาคม 2556 ได้ มี มติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ซึง ได้ แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสียง และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี 3ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทน
อืน เป็ นจํานวนไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึง มีรายละเอียดดังนี 3 :-
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ผู้บริหาร

1)

2)

3)

4)

5)

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ค่าเบี 3ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
จํานวน 30,000 บาทต่อครัง3
- กรรมการบริษัท
จํานวน 30,000 บาทต่อครัง3
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ
จํานวน 10,000 บาทต่อเดือน
ค่าเบี 3ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสียง
- ประธานกรรมการบริหารความเสียง
จํานวน 10,000 บาทต่อครัง3
- กรรมการบริหารความเสียง
จํานวน 10,000 บาทต่อครัง3
ยกเว้ น กรรมการทีเป็ นผู้บริหารของบริ ษัท ได้ แก่ นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ จะไม่มีสิทธิได้ รับค่าเบี 3ยประชุมนี 3
ค่าเบี 3ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 10,000 บาทต่อครัง3
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จํานวน 10,000 บาทต่อครัง3
ยกเว้ น กรรมการทีเป็ นผู้บริหารของบริษัท ได้ แก่ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ จะไม่มีสิทธิได้ รับค่า
เบี 3ยประชุมนี 3
ส่ ว นที เ หลื อ ให้ สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การจ่ า ยโบนัส ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ และค่ า ตอบแทนอื น ให้ แก่
คณะกรรมการบริษทั โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พจิ ารณาจัดสรรต่อไป

ในปี 2555 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนที เป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูบริ หารจํ านวน 5 คน อันได้ แก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิการอืนๆ จํานวนรวม 16.65 ล้ านบาท
9.3.2 ค่ าตอบแทนอื$น
- ไม่มี 9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดี (Code of Best Practice) เพือเสริ มสร้ างความโปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําให้ เกิดความเชือมัน ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย ดังนั 3น
คณะกรรมการบริษทั จึงได้ มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึง เป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที
ดีซงึ กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี 3 :-
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หมวดที$ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

บริษทั ตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื 3นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั 3งในฐานะของเจ้ าของบริ ษัท และในฐานะนัก
ลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื 3อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ทีตนถืออยู่สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ
สิทธิในการทีจะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการ
ร่วมตัดสินใจในเรื องสําคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตั 3งหรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตั 3งผู้สอบบัญชี
การอนุมตั ิธรุ กรรมทีสําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื 3นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริษทั ยังได้ ดําเนินการในเรื องต่างๆ ทีเป็ นการอํานวยความสะดวกใน
การใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี 3
1. บริษทั จะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ 3นสุดรอบบัญชีในแต่
ละปี พร้ อมทัง3 จัดส่งหนังสื อนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวัน
ประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนทีจะถึงวันประชุม โดยในแต่
ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้ องทั 3งชีแ3 จงสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณี ที ผ้ ูถือหุ้นไม่ ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง บริ ษัท เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบริษัทได้ จัดส่งไปพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นตั 3งข้ อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อทีประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั 3งนี 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริ หารทีเกียวข้ องเข้ าร่ วมประชุม
เพือตอบคําถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในทีประชุม
หมวดที$ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั จะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้ สิทธิออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตามจํานวน
หุ้น โดยหนึง หุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึง เสียงและไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่
ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้มีหน้ าที
ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระซึงจะ
พิจารณาดําเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
และหาวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสม กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะทีเป็ นเรื องสําคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทัง3 จะไม่เพิมวาระการประชุม ทีไม่แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญทีผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั 3งนี 3ใน
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

กรณี ทีผ้ ูถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะทีบริษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนน
เสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระทีกําหนด โดยวาระการเลือกตั 3งกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการ
แต่งตั 3งกรรมการด้ วยการลงมติเป็ นรายบุคคล
นอกจากนั 3นบริ ษัทได้ กําหนดมาตรการการป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที
เกียวข้ อง ซึง หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเกียวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทั 3งคู่สมรสและบุตรทียัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ ามบุคคลทีเกียวข้ องทําการซื 3อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย
1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และควรรอคอยอย่างน้ อย 24 ชัว โมงภายหลังการ
เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทั 3งห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนั 3นต่อบุคคลอืนด้ วย
บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริ หารเกียวกับหน้ าทีทีผ้ ูบริหารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท และ
บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในกรณี ทีกรรมการหรื อผู้บริ หารมี การซื 3อขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริ ษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ภายใน 3 วันทําการ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
หมวดที$ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จะเป็ นประโยชน์ใ นการดํ าเนินงานและการพัฒ นาธุรกิจของบริ ษัท ดังนั 3น บริ ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ องเพือให้ สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี 3
บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ มีความร่ วมมือระหว่าง บริ ษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยแต่ละกลุ่ม เพือสร้ างความมัน คงให้ แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี 3
(ก) ผู้ถือหุ้น
บริษทั มุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนือง ซึง จะส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้ และผลกําไรเพิมขึ 3นได้ เป็ น
การเพิมมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษทั ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้ า
บริ ษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรั บผิดชอบต่อลูกค้ าด้ วยความ
ซือสัตย์และเป็ นธรรม
(ค) คู่ค้า
บริษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงือนไขทางการค้ า และ/หรื อข้ อตกลงในสัญญาที
ทําร่วมกัน เพือก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
(ง) คู่แข่ง
บริษทั ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี
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(จ) พนักงาน
บริษทั มีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม
รวมถึงการสนับสนุนเพือพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม
บริษทั ให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และให้ การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ทีเกื 3อกูลและสร้ างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
(ช) สิงแวดล้ อม
บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกียวกับสิงแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัดและวางแนวทางในการควบคุม
ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมอย่างต่อเนือง
ทั 3งนี 3 บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือให้ สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
เหล่านั 3นได้ รับการดูแลอย่างดี
หมวดที$ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริษทั ตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วนและโปร่งใสทั 3งรายงานข้ อมูลทาง
การเงินและข้ อมูล ทัวไปตามหลักเกณฑ์ของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูล อืน ที สํ า คัญ ที มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ซึง ล้ วนมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.cssthai.com
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั 3น บริษัทได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีติดต่อสือสารกับผู้ลงทุน ผู้
ถือหุ้น รวมทั 3งนักวิเคราะห์และภาครัฐทีเกี ยวข้ อง ทั 3งนี 3 คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ
ทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึน3 ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัว ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ รวมทั 3งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง
ในการนี 3 คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที$ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึงมี ความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสํ าคัญในการกํา หนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
บริษทั ให้ เป็ นตามแผนทีวางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร 5 ท่าน และกรรมการทีไม่เป็ น
ผู้บริ หาร 3 ท่าน โดยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารจํานวน 3 ท่านดังกล่าว มีคุณ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึง จะทําให้ เกิดการ
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ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง ประกอบไปด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทํา
หน้ าทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทําหน้ าทีกํากับดูแลดําเนินงานของบริษัทให้ มีความถูกต้ องและโปร่งใส
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ว่า ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งหนึงในสาม ถ้ า
จํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการซึงอยู่ใน
ตําแหน่งนานทีสุดนั 3นออกจากตําแหน่งก่อน กรรมการซึง พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตั 3งใหม่ได้
นอกจากนั น3 คณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง ได้ แต่ ง ตั ง3 คณะอนุ ก รรมการ 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือปฏิบตั ิหน้ าที
เฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้ าทีตามทีได้
กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าทีของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
บริ ษั ทได้ แ บ่ง แยกบทบาทหน้ า ที ค วามรั บผิ ด ชอบระหว่า งคณะกรรมการบริ ษัท กับ ผู้บริ ห ารอย่า งชัด เจนโดย
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีในการกํ าหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ขณะที
ผู้บริ หารทําหน้ าที บริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที กําหนด อย่างไรก็ตาม เนืองจากประธาน
กรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารเป็ นบุคคลเดียวกัน จึงอาจทําให้ การตัดสินใจในการบริ หารและการจัดการ
บริ ษัทขึน3 อยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็ นหลัก ดังนัน3 บริ ษัทจึงมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริ ษัท และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไว้ อย่างชัดเจน ทําให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็ จ
และมีการถ่วงดุลในมติทีสําคัญ ซึง จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั 3งอํานาจ
ทีมอบให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อคณะกรรมการบริ ษัท จะไม่สามารถอนุม ัติรายการใดทีตนเองหรื อบุคคลทีมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีมีส่วนได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อย
ทั 3งนี 3 บริษัทมีเลขานุการบริ ษัทซึง ทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ
หน้ าทีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั 3งประสานงานให้ มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้ าที$ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ทักษะและความเชี ยวชาญทีหลากหลาย และมีภาวะผู้นํา ซึง
เป็ นทียอมรับ โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์นโยบายแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจและกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ ประโยชน์ ใ นการติ ด ตามและกํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิน งานของบริ ษัท อย่ างใกล้ ชิด คณะกรรมการบริ ษั ทจึ งได้ จัด ตัง3
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพือติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษทั
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษทั ได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง ทีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั 3งนี 3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนั 3น ภายหลังจากทีห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว บริ ษัทจะถื อปฏิบัติตามกฎและข้ อบังคับต่างๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผย
รายงานการกํากับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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บริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพือให้
ผู้เกียวข้ อง ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจของบริษัทด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเทียงธรรมทั 3ง
การปฏิบตั ิต่อบริษทั ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั 3งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตาม
แนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา ทัง3 นี 3 บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงให้ มีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้ กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการทีวา่ การตัดสินใจใดๆ ในการ
ดํา เนิ น กิจ กรรมทางธุ ร กิจ จะต้ องทํ าเพื อ ผลประโยชน์ สูง สุดของบริ ษั ท เท่ านัน3 และควรหลีก เลี ย งการกระทํ าที
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยกําหนดให้ ผ้ ูทีมีส่วนเกียวข้ องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณาต้ อง
แจ้ งให้ บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรื อการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนั 3นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ซงึ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกํ าหนด
รวมทั 3งจะมีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทั 3งในระดับบริ หารและระดับปฏิบตั ิงาน และเพือให้ เกิด
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าทีอํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและ
ผู้บริ หารไว้ เป็ นลายลักษณ์อ ักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์และมี
การแบ่ ง แยกหน้ าที ผ้ ู ปฏิ บัติ ง าน ผู้ ติ ด ตามควบคุ ม และประเมิ น ผลออกจากกั น โดยบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตัง3
คณะกรรมการตรวจสอบเพื อทํ าหน้ าที ใ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที
เหมาะสมและมีประสิทธิ ผ ล และมี ก ารว่า จ้ างผู้เชียวชาญจากภายนอกเพือทําหน้ าที ติดตาม ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้ มันใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักที
สําคัญของบริษทั ได้ ดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดและมีประสิทธิภาพ
2.5 การบริ หารความเสี$ยง
บริ ษัทได้ มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีมีอยู่เพือพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิงขั 3น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าทีสอบทานรายงานทางการเงินโดยมี ฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีม า
ประชุมร่ วมกันและนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั 3งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ 3นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ
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ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษทั รวมทั 3งจะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทีสําคัญ ทั 3งข้ อมูลทาง
การเงิน และไม่ใช่การเงิน บนพื 3นฐานของข้ อเท็จจริงอย่างครบถ้ วน และสมําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

จํานวนครัง3 ทีเข้ าร่ วมประชุม
ปี 2555
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
0/0
3/4

ตามข้ อบังคับของบริษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีการ
ประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทั 3งนี 3 ในการประชุมแต่ละครัง3 ได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมการล่วงหน้ า เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื องเข้ าวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือเข้ ารับพิจารณาเป็ นวาระการประชุม
ได้ โดยทีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมีประธานทีประชุมเป็ นผู้ประมวล
ความเห็นและข้ อสรุปทีได้ จากการประชุม ทั 3งนี 3 ในการลงมติในทีประชุม คณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึง มีเสียงหนึง เสียง โดยกรรมการทีมีส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื องนัน3 ๆ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียงเพิมขึน3 อี กหนึงเสี ยงเพือชีข3 าด นอกจากนี 3 รายงานการ
ประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุมเสร็ จ และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้ อมให้ คณะกรรมการบริษทั และผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
ในปี 2555 บริษทั ได้ จดั ประชุมคณะกรรมการทั 3งสิ 3น 5 ครัง3 โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน ดังนี 3 :รายชือ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
5. นางสาวนงนุช เตมีศรี สุข
6. รศ.ดร. ปิ ติพฒ
ั น์ ฉัตรอัครพัฒน์
7. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ
8. นายธันวา เลาหศิริวงศ์*
9. นายประภาษ ไพรสุวรรณา*

หมายเหตุ: * นายประภาษ ไพรสุวรรณา ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมือวันที 19 พฤศจิกายน 2555 โดยทีประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง3 ที 5/2555 เมือวันที 25 ธันวาคม 2555 ได้ มีมติแต่งตั 3งนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบแทนนายประภาษ ไพรสุวรรณา

ทั 3งนี 3 ในการประชุมคณะกรรมการในปี 2555 เป็ นต้ นไป บริษัทได้ ดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้ าทุกครัง3 เพือให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาทีจะศึกษาข้ อมูลในเรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้ เลขานุการ
ส่วนที 2 หน้ า 81

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการเข้ าร่วมการประชุมด้ วยทุกครัง3 โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้
ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชือรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ทีประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม
ครัง3 ถัดไป รวมทั 3งเป็ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกียวกับการประชุมต่างๆ เพือสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
4. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท แต่ ง ตัง3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเพื อ ทํ า หน้ าที เ สนอความเห็ น เกี ย วกั บ อัต รา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอทีจะดูแลและ
รักษากรรมการทีมีความรู้ ความสามารถไว้ ทีบริ ษัท ทั 3งนี 3 บริษัทจะนําเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพือขออนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (Annual General Meeting: AGM)
ทัง3 นี 3 บริ ษัท กํ าหนดให้ มี ก ารเปิ ดเผยค่า ตอบแทนที จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการและผู้ บริ ห ารตามรู ปแบบที สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้ มีการอบรมและให้ ความรู้แก่กรรมการผู้เกียวข้ องในระบบกํากับดูแลกิจการของ
บริ ษัท ซึงประกอบด้ วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสียง กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริ ษัท เพือให้ การปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง หากมีการเปลียนแปลง
กรรมการ บริษัทจะจัดให้ มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที
ของกรรมการใหม่ เพือส่งเสริมให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองภายใต้ กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี
9.5 การดูแลเรื$องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมี นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ ห ารในการนํ าข้ อมูล ภายในของบริ ษัท ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชนไปใช้ เพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั 3งการซื 3อขายหลักทรัพย์ ดังนี 3 :- ให้ ความรู้แก่กรรมการรวมทั 3งผู้บริหารฝ่ ายต่างๆ เกียวกับหน้ าทีทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุ ตรที ยัง ไม่ บรรลุ นิ ติ ภ าวะ ต่ อ สํ า นัก งานกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กํ า หนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารมี ห น้ าที ต้อ งรายงานการเปลี ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พย์ ต่อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันทีเกิดรายการเปลี ยนแปลงและจัดส่งสํ าเนา
รายงานนีใ3 ห้ แก่บริษัทในวันเดียวกับวันทีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์
- บริ ษั ท จะกํ า หนดให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ปฏิ บ ัติ ง านที เ กี ย วข้ อ งที ไ ด้ รั บ ทราบข้ อมู ล ภายในที เ ป็ น
สาระสําคัญ ซึงมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื 3อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ น
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บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนั 3นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้ อย
24 ชัว โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทั 3งห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญ
นั 3นต่อบุคคลอืน
บริ ษัทกํ าหนดบทลงโทษทางวินัยหากมี การฝ่ าฝื นนํ าข้ อมูล ภายในไปใช้ หาประโยชน์ส่วนตน ซึง เริ มตัง3 แต่การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัวคราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทัง3 นี 3 การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนั 3นๆ
9.6 บุคลากร

จํานวนพนักงาน (คน)
41
63
20
11
2
1
41
7
6
5
9
12
100
6
324

จํ านวนพนัก งานทัง3 หมดของบริ ษั ท ณ วันที 31 ธัน วาคม 2555 มี จํ านวนทัง3 สิ น3 324 คน (ไม่ ร วมผู้บริ ห าร)
ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี 3 :หน่ วยงาน
โทรคมนาคม
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์
การเงิน
บัญชี
วิเคราะห์เครดิต
กฎหมาย
สนับสนุนขาย
ยุทธศาสตร์
จัดซื 3อ
บริหารต้ นทุน
ทรัพยากรบุคคล
เลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
คลังสินค้ าและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ทั 3งนี 3 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยไม่มีพนักงาน เนืองจากได้ มีการโอนย้ ายพนักงานทั 3งหมดไปยังบริษัท
แล้ ว นอกจากนี 3 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานทีสําคัญในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา
ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2555 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงานทีไ ม่ใ ช่ผ้ ูบริ หาร อันได้ แก่ เงินเดื อน ค่าแรง ค่า
ล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอืนๆ จํานวนรวม 125.06 ล้ านบาท
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ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

ในปี 2555 บริษทั ย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงานทีไม่ใช่ผ้ ูบริหาร อันได้ แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่า
ล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอืนๆ จํานวนรวม 0.03 ล้ านบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั 3น
บริษทั จึงมีนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษทั ในทุกระดับอย่างต่อเนือง โดยบริษทั ได้ จดั ทําระบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงานโดยมีตัวชี 3วัดประสิทธิภาพทั 3งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้ สอดคล้ องกับ
แผนงานทางธุ รกิจ เพือนํ าไปสู่การสร้ างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุค ลากร ทัง3 นี บ3 ริ ษัทได้ วางแนวทางโดยกํ าหนด
แผนการฝึ กอบรมและพัฒ นาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริ ษัท เพื อให้ เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และกํ าหนด
แผนการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยการสํารวจความต้ องการและความจําเป็ นของฝ่ ายต่างๆของบริ ษัทเพือความเหมาะสมและ
เพิม ประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานนั 3น

ส่วนที 2 หน้ า 84

