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9.

การจัดการ

9.1

แผนผังองคกรของ บริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

9.2

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ

โครงสร า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ยคณะกรรมการจํ า นวน 3 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
9.2.1.1 จํานวนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส

กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร

8

พลเอก วิชิต ยาทิพย

9

นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
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9.2.1.2 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ หรือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต หรือ นาย
ประดิษฐ ทีฆกุล ลงลายมือชื่อรวมกันสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
9.2.1.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1. คณะกรรมการฯ จะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใด ๆ
ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของตาง ๆ
2. ปฏิบั ติต ามข อ กํ า หนดและขอ พึ งปฏิบัติ ที่ดี สําหรับ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ตามหลัก เกณฑข องตลาด
หลักทรัพยฯ
3. กําหนดนโยบาย และใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เชน วิสัยทัศน
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป แผนการลงทุน และการตัดสินใจ
ทางการเงิน เปนตน
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการเปนไปตามเปาหมายและแผนงานที่
กําหนดไว
5. จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว
คณะกรรมการฯ ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
6. สงเสริมใหมีการกําหนดจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัท ฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และติดตามใหมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
ดานการเงิน
1. จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ
2. จัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนในการประชุ มสามัญ ประจําป เ พื่ อ พิจ ารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ตองจัด ให ผูส อบบัญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
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ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดย
จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบ
ดังกลาว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
2. จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให
ครอบคลุมทั้งองคกร
3. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
ดานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ
1. กลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
2. กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอย เพื่อเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ
เกี่ยวกับประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
1. ให ค วามเห็ น ชอบคุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม วิ ธี ก ารสรรหา หลั ก เกณฑ ใ นการสรรหา ตลอดจนรู ป แบบและ
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
2. ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และผลการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
3. ใหค วามเห็น ชอบการพิจ ารณากํา หนดคา ตอบแทนประจํ าปสํ าหรั บ ประธานคณะผู บ ริห ารและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ
เกี่ยวกับโครงสรางองคกร หลักเกณฑการปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
1. ใหความเห็นชอบรูปแบบโครงสรางองคกรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
สําหรับผูบริหารของระดับดังกลาว
2. ใหความเห็นชอบโครงสรางเงินเดือนและหลักเกณฑการปรับเงินเดือนประจําปของบริษัทฯ
3. ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (succession plan) สําหรับตําแหนงประธานคณะผูบริหาร
และกรรมการผูอํานวยการใหญ
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ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
1. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
2. รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความโปรงใส จึงใหมี
การรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
3. กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคําจํากัดความของ
บริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและทุกๆ ปหลังจากนั้น
ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
1. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปน
มาตรฐานและโปรงใส
ดานอื่น ๆ
1. แตงตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบขอเสนอของ
กรรมการชุ ด ย อ ยในการปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาในกฎบั ต รให มี ค วามเป น ป จ จุ บั น และเหมาะสมกั บ ระเบี ย บ
ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กํากับดูแล
บริษัทฯ
ทั้งนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวน
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดําเนินการ
เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึง
เรื่องอื่นๆ ที่ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
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9.2.1.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นั้น จะมีกําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.
คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น จะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2.
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

(2)
(3)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง โดยผูถือหุนจะตองใชคะแนนเสียงที่มี
อยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ แตจะแบงคะแนนเสียงใหผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได
ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผูออก
เสียงชี้ขาด

3.
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูใน
ตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
4.
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่
ใบลาออกถึงบริษัทฯ
5.
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.2.1.5 การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เปนไปตามนิยามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของซึ่ง
โดยสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.
ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย)
2.
ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
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3.
ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปน ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
4.
ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
5.
ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
6.
ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
7.
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8.
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย หรือไมเปนหุนสวน หรือกรรมการ ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
9.
ไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของ
บริษัทฯ
9.2.1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เกี่ยวกับจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและจํานวนครั้งที่
กรรมการแตละรายเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 และป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด
ป 2555
ป 25561
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)
11/11
5/5

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

10/11

5/5

นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ

10/11
11/11

5/5
4/5

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

11/11

5/5

นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส2

11/11
-

5/5
2/2

พลเอก วิชิต ยาทิพย

7/11

5/5

นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

9/11

5/5

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สวนที่ 2 หนา 159

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด
ป 2555
ป 25561
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)
11/11
1/3

ชื่อ

10. เรืออากาศเอก เผด็จ ลิมปสวัสดิ3์
11. นายวีรพงษ รามางกูร4

3/3

-

หมายเหตุ
1.
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 5 ครั้ง
2.
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 และ
ไดรับการจดทะเบียนเขาเปนกรรมการในการจดทะเบียนแปลงสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2556 โดยสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในฐานะกรรมการไดครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556
3.
พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนเขาเปนกรรมการในการจดทะเบียนแปลง
สภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556
4.
พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบริษัทฯ ที่ไมไดเปนผูบริหารบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1. นายศรีภพ สารสาส1
2. พลเอกวิชิต ยาทิพย
3. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

หมายเหตุ
1.
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 และ
ไดรับการจดทะเบียนเขาเปนกรรมการในการจดทะเบียนแปลงสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2556 โดยสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในฐานะกรรมการไดครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2556

นายศรีภพ สารสาส เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อของ
งบการเงินของบริษัทฯ
โดยมี นายเกษม อาคเนยสุวรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.2.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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ดานการเงิน
1.

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความ
ถูก ต อ งครบถว นเป นที่ เ ชื่ อ ถื อ ได โดยการประสานงานกั บ ผู ต รวจสอบบัญ ชี ภ ายนอกและผู บ ริ ห ารที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยฯ กฎหมาย และหนวยงาน
ราชการกําหนด

2.

คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีบริษัทฯ ประจําปตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ

3.

จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็น
อื่น ๆ โดยตองทําใหผูแจงเบาะแสมั่นใจไดวามีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดําเนินการใน
การติดตามที่เหมาะสม

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบ
ภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

2.

สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ
หรือความบกพรองสําคัญในระบบการควบคุมภายใน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป

3.

สั่งการและสอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใด ๆ ของตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ

4.

วาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสนับสนุนงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของ
บริ ษั ท ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อ มี ข อ สงสั ย ว า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯรับผิดชอบ
คาใชจาย

5.

ในกรณีที่บริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการ
ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ของผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน แตในกรณีที่บริษัทฯ ใชบริการหนวยงาน
ภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจใหความเห็นชอบการ
วาจางและกําหนดคาธรรมเนียมตอบแทนการวาจางดังกลาว

6.

สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ครอบคลุมทั้งองคกร และ
เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
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สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และนําเสนอรายงานความเห็น
ที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน
1.

สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทํารายการระหวางบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

ดานอื่น ๆ
1.

จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองมีรายละเอียดตามประกาศตลาดหลักทรัพยฯ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

2.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกป โดยกฎบัตรดังกลาวควรมีรายละเอียด
เกี่ยวกับขอบเขตของการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีขอกําหนดที่
รองรับการทําหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยางเพียงพอ เชน การจางผูเชี่ยวชาญใหความเห็นใน
เรื่องที่ตองใชความชํานาญเฉพาะดาน โดยบริษัทฯ รับผิดชอบคาใชจาย เปนตน ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นวามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีการพิจารณาให
ความเห็นชอบตอไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป
9.2.2.3 การคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ
จะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและ
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณ และสามารถอุทิศเวลาไดอยางเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ
4. ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดียวกัน และไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท
เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทําไดไมเต็มที่
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ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคน ตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร

เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น กั บ สภาวการณ เกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทานและกําหนดวาระ
ในการดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารเปนระยะเวลา 3 ป รายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้
ชื่อ
1
2
3
4

ตําแหนง

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
นายประดิษฐ ทีฆกุล

ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการผูอํานวยการใหญ
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายวางแผนยุทธศาสตร
กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายบริหาร

9.2.3.1 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ดานนโยบาย และการกํากับดูแล
1.

กําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

2.

ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจายประจําป แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับนโยบายและกล
ยุทธที่วางไวและนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.

กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนกฎระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัทฯ

4.

พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบทุกไตร
มาส

ดานการเงิน
1.

อนุมัติรายจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนคาใชจายเพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือเพื่อการกุศล ซึ่งอยูนอกงบประมาณประจําป ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท ยกเวน รายจายลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ประเภทที่ดินและ/หรือ สิ่งปลูกสราง รวมจนถึงสิทธิการเชาในที่ดินและ/หรืออาคาร ซึ่ง
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ตองจดทะเบียนสิทธิการเชากับสํานักงานเขตที่ดิน จะตองไดรับอนุมัติการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัท
ฯในทุกกรณี
2.

อนุมัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยบริษัทยอยดังกลาว
จะตองไมมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทแมถือหุนเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ในบริษัทยอยดังกลาว และใหรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบในการประชุมครั้งถัดไป

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.

กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน และระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่
เหมาะสมรัดกุม และเปนไปตามขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดานทรัพยากรบุคคล
1.

กลั่นกรองและทบทวนรูปแบบโครงสรางองคกร และขอบเขตอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบระดับบน
(ระดับผูอํานวยการใหญ) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

2.

ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession planning)

3.

ให ค วามเห็ น ชอบการแต งตั้ ง โยกย า ย หรื อ ปลดผูบ ริ ห ารตั้ง แต ตํา แหน ง ระดั บ รองผูอํ า นวยการใหญ
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณากําหนดรายชื่อกรรมการบริษัทยอย และกรรมการผูจัดการของ
บริษัทยอย เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานของบริษัทยอยในการนํารายชื่อดังกลาวผานขั้นตอนอนุมัติตาม
กฎหมาย หรือตามกฏระเบียบและขอบังคับของแตละบริษัทตอไป

4.

กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจําปของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย (ทั้งนี้ไมรวมตําแหนงประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ)
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาใหความเห็นชอบ

ดานอื่น ๆ
1.

แต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของ
บริษัทฯ

2.

สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นวามีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป ใหค ณะกรรมการบริห ารเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ฯใหมีการพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ทั้งนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวน
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดําเนินการ
เกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมรวมถึง
เรื่องอื่น ๆ ที่ขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน และคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริ ห ารไม ส ามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง (ตามที่ นิ ย ามไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
9.2.4

รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

1.
2.

ชื่อ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

3.

นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

4.
5.

นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายคริสทอป คลาเรนซ

6.

นายปเตอร วิสเนอร

7.
8.
9.
10.
11.
12.
16.

หมอมหลวงนันทิกา วรวรรณ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
พลเอก คมกฤช ศรียะพันธ
นายวิโรจน ส ติธโรปกรณ
นายพรต เสตสุวรรณ
นายปง ณ ถลาง
นางนฤมล ใจหนักแนน
ชื่อ
นาวาอากาศโท ศราวุธ ทองเล็ก
นายเกษม อาคเนยสุวรรณ
นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา
นางนฤมล ใจหนักแนน

13.
14.
15.
16.

ตําแหนง
รองประธานกรรมการ/ ประธานคณะผูบริหาร
กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการใหญ/ กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝาย
ปฏิบัติการ
กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายวางแผนยุทธศาสตร/ รอง
ผูอํานวยการใหญ ฝายโภชนา
กรรมการ/ กรรมการรองผูอํานวยการใหญ ฝายบริหาร
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายซอมบํารุงอากาศยาน
รองผูอํานวยการใหญอาวุโส ฝายบริหารเครือขายการบินและผลิตภัณฑ
รองผูอํานวยการใหญ ฝายโฆษณาและประชาสัมพันธรองรองผูอํานวยการใหญ
ฝายขาย
ผูอาํ นวยการใหญ ฝายสนามบิน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชีการเงิน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายการตลาด
ที่ปรึกษาดานวางแผนกลยุทธ (เทียบเทารองผูอํานวยการใหญ)
เลขานุการ สํานักประธานคณะผูบริหาร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)
ตําแหนง
รองผูอํานวยการใหญ ฝายปฏิบัติการบิน
ผูชวยรองผูอํานวยการใหญ ฝายตรวจสอบภายใน
รองผูอํานวยการใหญ ฝายบัญชีการเงิน
เลขานุการ สํานักประธานคณะผูบริหาร (ระดับรองผูอํานวยการใหญ)
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9.2.4.1 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผูบริหาร (Chief Executive Officer)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานคณะผูบริหาร (Chief Executive Officer) มีดังตอไปนี้
ดานนโยบายและการกํากับดูแล
1.
รวมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลใหมีการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ
ของบริษัทฯ
2.
สื่อสารวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัทฯ ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแตละ
หนวยงาน
3.
ดูแลใหบริษัทฯ มีการจัดทําแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ แผนการลงทุน และแผนงานดานความรับผิดชอบตอ
สังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไว
ตลอดจนกลั่นกรองแผนดังกลาว และเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
4.
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามแผนงานตาง ๆ ที่วางไว รวมทั้งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอกําหนดของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนกฎ ระเบียบ ขอบังคับของบริษัทฯ และ
นํามาซึ่งผลประกอบการที่ไดตั้งเปาหมาย ทั้งในสวนที่เปนเปาหมายทางการเงิน และมิใชการเงิน
5.
ดูแลใหการบริหารจัดการของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส
ดานการเงิน
1.
อนุมัติรายจายตาง ๆ ตามแผนงานที่ไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และตาม
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย
ดานการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.
ดูแลใหบริษั ทฯ มี ระบบปฏิบั ติการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมตามแนวทางที่ ได รั บมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
2.
ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเปนไปตามแนวทางที่ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ดานทรัพยากรบุคคล
1.
ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม
ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
1.
เปนตัวแทนของบริษัทในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
2.
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ
และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนมาตรฐานและโปรงใส
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ดานสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก
1.
เปนตัวแทนของบริษัทในการประชาสัมพันธองคกรตอสาธารณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการสราง
เครือขายความสัมพันธ และภาพลักษณที่ดีขององคกรในระดับชาติ และนานาชาติ
ดานอื่น ๆ
1.
ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ประธานคณะผูบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานคณะผูบริหาร ไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจ
มีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
9.2.4.2 ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการใหญ (President)
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํานวยการใหญ (President) มีดังตอไปนี้
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

กําหนดวิสัยทัศน (Vision)/ พันธกิจ (Mission)/ วัตถุประสงค (Objective)/ เปาหมาย (Goal) ของบริษัทฯ
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อสรางกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนใหทุกคนใน
องคกรดําเนินการตามอยางเปนระบบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กํากับ ดูแลการดําเนินธุรกิจดวยความถูกตองบนพื้นฐานของระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑ กฎหมาย ฯลฯ
ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได มีค วามเปนธรรมตอผูถือ หุน พนักงาน ลูกคา และทุกฝายที่
เกี่ยวของ
กํากับ ดูแลผลการดําเนินการ ผลประกอบการทางธุรกิจ และรายงานตอคณะกรรมการ และผูถือหุน เพื่อ
คาดคะเนแนวโนม และกําหนดทิศทางการดําเนินงานทางธุรกิจ
กําหนดนโยบายเพื่อสรางขีดความสามารถทางการบริหารของผูบริหารในการเตรียมความพรอมการ
พัฒนาบุคลากรภายในองคกร เพื่อความอยูรอดขององคกร และการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
กําหนดแนวทางการเจริญเติบโตในระยะยาว เพื่อเตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของ
สภาพแวดลอมเศรษฐกิจ และคูแขงทางธุรกิจในการสรางประสิทธิภาพและศักยภาพทางการแขงขัน
บริหาร สั่งการ ควบคุม และติดตามการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา
กํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต ห ลั ก จริ ย ธรรมและการจั ด การที่ ดี โดยรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการผูอํานวยการใหญ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูอํานวยการใหญ ไมสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ
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หรือบริษัท ยอยของบริษัท ฯ ยกเวนเปนการอนุมั ติร ายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือ หุนหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไว
9.2.5

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้ง นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา เปนเลขานุการบริษัท โดยมีหนาที่และความ
รับผิดชอบตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. หลักทรัพย
9.3

การสรรหากรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มิไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
หลักเกณฑการดําเนินการสรรหากรรมการบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ
กําหนด ดวยความโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
เมื่ อกรรมการที่ ดํ ารงตําแหนงครบวาระ หรือ มีเหตุจําเปนที่จะตองแตงตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดํารง
ตําแหนงในปจจุบันจะหารือรวมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใชหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู
ความสามารถ รวมถึ ง ประสบการณ ก ารทํ า งาน ประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ กํ า หนดตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมทั้ ง ด า น
ประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไมมีลักษณะตองหามตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย กฎหมาย
อื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแตงตั้งแลว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกลาวตอ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป (ตามแตละกรณี)
ทั้ง นี้ มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ใหถื อ คะแนนเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้
ขาด
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9.4
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ
9.4.1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก)

คาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ

ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการจํานวน 10 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 5.23 ลานบาท โดย
คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบคาบําเหน็จ คาเบี้ยประชุม และคาพาหนะในฐานะกรรมการเทานั้น ทั้งนี้ โดย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและตําแหนง
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
5. นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
6. นายประดิษฐ ทีฆกุล
7. พลเอก วิชิต ยาทิพย
8. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย
9. เรืออากาศเอก เผด็จ ลิมปสวัสดิ1์
10. นายวีรพงษ รามางกูร2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คาตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ
(บาท)
950,000
720,000
500,000
540,000
540,000
420,000
460,000
500,000
540,000
60,000

หมายเหตุ
1.

พนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ เมื่อคณะกรรมการชุดใหมไดรับการจดทะเบียนเขาเปนกรรมการในการจดทะเบียนแปลงสภาพ
บริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556

2.

พนจากการดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

(ข)

คาตอบแทนของผูบริหารบริษัทฯ

ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกประธานคณะผูบริหาร กรรมการผูอํานวยการใหญ และผูบริหารรวม 16
ราย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 100.76 ลานบาท โดยคาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนโบนัสและ
คาตอบแทนอื่นๆ
9.4.1.2 คาตอบแทนอื่น
(ก)

โครงการ ใหสิทธิซื้อหุนแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 30,000,000 หุนใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯที่มีรายชื่ออยู ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
(โครงการ ESOP) ที่ราคา 10 บาทตอหุน โดยมีระยะเวลาหามขายหุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดภายใตโครงการ ESOP ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ภายในระยะเวลาตั้งแต
เดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 กรรมการ และพนักงานผูไดรับการจัดสรรหุนอาจขายหุนไดในจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
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หุนที่ไดรับการจัดสรร และอาจขายหุนที่ไดรับการจัดสรรไดโดยไมมีขอจํากัดภายหลังจากพนเดือนที่ 12 ในการนี้ ในระหวาง
วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตโครงการ ESOP และ
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ไดใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ จํานวนทั้งสิ้น 30,000,000 หุน โดยกรรมการ และ
ผูบริหารของบริษัทฯ ไดรับการจัดสรรหุนและจองซื้อหุนรวมทั้งสิ้น 10,114,220 หุน คิดเปนรอยละ 33.17%
9.5
9.5.1

บุคลากรและการฝกอบรม
ขอมูลทั่วไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจํานวน
1,703 คน 1,844 คน และ 1,970 คน ตามลําดับ โดยแบงตามหนาที่ และสถานที่ทํางาน ไดดังนี้
รอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
2555
แบงตามหนาที่:
ลูกเรือบนเที่ยวบิน:
นักบิน..................................................
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน.............
รวม .................................................

165
227
392

169
290
459

204
352
556

พนักงานภาคพื้นดิน:
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น ......................
ฝายชาง ................................................
รวม .................................................

264
158
422

276
163
439

258
168
426

หนาที่อื่นๆ:
ฝายการตลาด การสํารองที่นั่ง และการ
ขายพื้นที่
ระวางสินคา.........................................
สํานักงานใหญ ....................................
อื่นๆ.....................................................
รวม .................................................

199
262
428
889

211
280
455
946

216
283
489
988

รวมทั้งสิ้น ..................................

1,703

1,844

1,970

แบงตามสถานที่ปฏิบัติงาน:
กรุงเทพมหานคร .................................
เกาะสมุย..............................................
อื่นๆ.....................................................
รวมทั้งสิ้น ..................................

1,092
215
396
1,703

1,179
221
444
1,844

1,290
226
454
1,970
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บริษัทฯกําหนดใหมีการวาจางนักบิน วิศวกรและบุคคลากรอื่นๆที่มีความสามารถและความทุมเท และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ทั้งนี้แผนการเติบโตของบริษัทฯทําใหบริษัทฯตองวาจาง ฝกอบรม พนักงานใหมเปนจํานวนมากในอนาคต
รวมถึงการจัดใหมีจํานวนนักบินเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 132 คน ภายในป 2560 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความ
เสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจาหนาที่บริหารและ
ผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรดังกลาว หรือการไมสามารถดํารงวัฒนธรรมองคกร
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ”
บริษัทฯไดตระหนักถึงความจําเปนในการคงความตอเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัทฯเพื่อรักษาขอไดเปรียบของ
บริษัทฯ ใหเหนือคูแขง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯเชื่อวา ความสําเร็จอยางตอเนื่องของบริษัทฯนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางซึ่ง
รวมถึงการสนับสนุนและความทุมเทของผูบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯไดปรับใชกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลซึ่งรวมถึง
คาตอบแทนที่สามารถแขงขันได การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค และแผนการสืบทอดงาน
ทั้งนี้ ความสูญเสียในบุคลากรที่สําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ ปจจัยความเสี่ยง – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ- บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากร
โดยเฉพาะเจาหนาที่บริหารและผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและรักษาบุคลากรดังกลาว หรือการไม
สามารถดํารงวัฒนธรรมองคกรไวได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ” ในมุมมองดังกลาว สงผลใหบริษัทฯพยายามสรางแรงจูงใจและรักษาพนักงานของบริษัทฯ
ผานการใหสิ่งจูงใจบนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน และยกระดับและทักษะและความสามารถของพนักงานดวยการใหการ
ฝกอบรม ในดานนี้ บริษัทฯ ใหพนักงานของบริษัทฯเขารวมการประชุมและเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงาน
ไดรับและยกระดับทักษะและความสามารถที่เกี่ยวของ (ทั้งในดานการปฏิบัติงาน และการพัฒนา) โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของธุรกิจการฝกอบรมขณะปฏิบัติงานเปนแนวทางสําคัญอีกประการหนึ่งในการถายโอนความรูจากผูเชี่ยวชาญไปยังพนักงาน
ใหมหรือพนักงานระดับลาง การลงทุนในทรัพยากรมนุษยชวยเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานที่มีอยูในบริษัทฯ นอกจากนี้
กิจกรรมดานการพัฒนาเหลานี้ยังชวยเตรียมความพรอมใหแกพนักงานระดับลางและระดับกลาง เพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานของผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่อง
9.5.2

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญเกิดขึ้นในบริษัทฯในชวง 3 ปที่ผานมา
9.5.3 คาตอบแทนบุคลากร
9.5.3.1 คาตอบแทนรวมของพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีการจายผลตอบแทน
รวมใหแกพนักงานในลักษณะตางๆ ไดแก เงินเดือน เงินโบนัส คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาตอบแทน
อื่นๆ เปนจํานวน 1,274.1 ลานบาท 1,780.3 ลานบาท และ2,204.8 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอขายหุน
สามั ญ ของบริ ษัทฯจํ านวนไมเกิน 30,000,000 หุ น ใหแ ก ก รรมการ และพนักงานของบริษัท ฯที่มีร ายชื่อ อยู ณ วันที่ 31
มกราคม 2556 (โครงการ ESOP) ที่ราคา 10 บาทตอหุน โดยมีระยะเวลาหามขายหุนที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดภายใตโครงการ
ESOP ภายในระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี ภายใน
ระยะเวลาตั้งแตเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 กรรมการ และพนักงานผูไดรับการจัดสรรหุนอาจขายหุนไดในจํานวนไมเกินรอยละ
50 ของจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรร และอาจขายหุนที่ไดรับการจัดสรรไดโดยไมมีขอจํากัดภายหลังจากพนเดือนที่ 12
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะใหการสนับสนุนทางการเงินโดยการใหเงินกูโดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5.5 ตอป แกพนักงานของบริษัทฯ
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ที่ไมใชกรรมการในวงเงินกูสูงสุดสําหรับระเบียบเงื่อนไขวงเงินสงเคราะหเพื่อการซื้อหุนเพิ่มทุนโครงการ ESOP ไมเกินกวา
รอยละ 90 ของมูลคาหุนที่ใชสิทธิจองซื้อ ในการนี้ ในระหวางวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทฯไดดําเนินการ
เสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ภายใตโครงการ ESOP และพนักงานของบริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนและจองซื้อหุนรวม
ทั้งสิ้น 19,445,400 หุน คิดเปนรอยละ 66.29
9.5.3.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย
จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมของพนักงานในระยะยาว สรางหลักประกันใหกับพนักงานและครอบครัว ใน
กรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยังเปนแรงจูงใจ ทําใหพนักงานทํางานกับบริษัท
เปนระยะเวลานาน กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น โดยบริษัท
ฯ สมทบเงินรอยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 2-5 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย ทั้งนี้ ในป 2553 ป 2554 และป 2555 บริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ จํานวน 7.74 ลานบาท 20.15 ลานบาท และ 24.62 ลานบาท ตามลําดับ
9.5.3.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
(ก) การฝกอบรมนักบิน
บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของนักบิ นอยางต อเนื่อง ทั้งการฝกอบรมภาคพื้น
(Ground Training Course ) และการฝกปฏิบัติจริง ผานหลักสูตรตางๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องคกร
การบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ( IATA ) รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้น
นํา โดยเปนการฝกอบรมใหนักบินมีความรูและความเขาใจในอากาศยานที่ทําการบิน ( Aircraft System ) และการฝกอบรมเพื่อ
ทบทวนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ( Emergency Procedure ) ในเครื่องฝกบินจําลอง ( Simulator ) เปนประจําทุก 6 เดือน
ทั้งนี้ ยังมีการฝกอบรมภาควิชาการในรอบ 12 เดือนในหลักสูตรที่สําคัญ คือ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรการบิน ( Crew
Resource Management ) หลักสูตรการดับเพลิง ( Fire Fighting ) หลักสูตรการขนสงสินคาอันตรายทางอากาศ ( Dangerous
Goods ) หลักสูตรความมั่นคงการบิน ( Aviation Security ) หลักสูตรการอพยพผูโดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทั้งบนพื้นดินและพื้นน้ํา ( Slide and Wet Drill ) และดานนิรภัยการบิน ( Flight Safety ) รวมไปถึงการฝกปฏิบัติการบินในทัศน
วิสัยจํากัด ( Low Visibility Operation ) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจวานักบินของบริษัทฯ จะสามารถทําการบินไดอยางถูกตอง
ปลอดภัยและมีความสามารถในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการบินไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
เพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมนักบินมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บริษัทฯ มี
การสงเสริมใหครูการบินและนักบินเขารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อกลับมา
พัฒนารูปแบบการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นดวย
(ข) การฝกอบรมพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาความรูความสามารถตลอดจนทัศนคติของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
อยางตอเนื่องทั้งในการอบรมภาคพื้น ( Ground Training Course ) และ การฝกปฏิบัติจริง ผานหลักสูตรตางๆ ซึ่งเปนไปตาม
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มาตรฐานของกรมการบินพลเรือน องคกรการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO ) สมาคมขนสงทางอากาศระหวาง
ประเทศ ( IATA ) รวมทั้งสายการบินพันธมิตรชั้นนํา โดยเปนการฝกอบรมในดานการใหความชวยเหลือผูโดยสารในกรณี
ปกติและฉุกเฉินเปนหลัก และงานดานการบริการผูโดยสาร นอกจากนี้ยังใหการฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆตามรอบ 12
เดือนเชนเดียวกับนักบินทั้งหมด และรวมถึงการฝกปฐมพยาบาลเบื้องตน ( First Aid ) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
พนักงานตอนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ จะสามารถดูแลผูโดยสารไดเปนอยางดีทั้งในดานการบริการและการใหความ
ชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการบริการบนเครื่องบินและสามารถตอบสนองความตองการ
ตามประเภทและกลุมผูโดยสาร บริษัทฯ มีการสงเสริมใหผูฝกอบรม (Cabin crew instructor) เขารับการอบรมและสัมมนาใน
หลั ก สู ต รต า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศเพื่ อ กลั บ มาพั ฒ นารู ป แบบการฝ ก อบรมและงานด า นการบริ ก ารให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
9.6

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินกิจการผานทางกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน และถือวาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้น เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความสําเร็จในภาพรวมของ บริษัทฯ ใน
ฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 ตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนด โดยนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
9.6.1

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนไปตามแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนป 2549 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2006) ที่ ตลาดหลักทรัพยฯ ได
กําหนดใหนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทํานโยบายดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยครอบคลุมเนื้อหาใน
หัวขอตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน
นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
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1.

สิทธิและการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูถือหุน

1.1.

สิทธิทั่วไปและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทฯรับผิดชอบตอผูถือหุนในดานการเปดเผยขอมูล การจัดทํางบการเงิน การใชขอมูลภายในและผลประโยชนที่
ขัดแยง ผูบริหารจะตองมีจริยธรรม และในการตัดสินใจใด ๆ จะตองทําดวยความซื่อสัตย และเปนธรรมทั้งตอผูถือ
หุนรายใหญและผูถือหุนรายยอย เพื่อผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน
ในการใหความสําคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯมีหนาที่
ปกปองผลประโยชนและสิทธิของผูถือหุน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการไดรับเงินปนผลและรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของและ
เพียงพอจากบริษัทฯในเวลาอันสมควรอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯยังมีหนาที่เผยแพรขอมูลอยางโปรงใสและ
แสดงความรับผิดชอบของฝายบริหารผานการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูล
และธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางชัดเจน โดยบริษัทฯมุงมั่น
ในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะ เปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและ
รายงานการเงินอยางเทาเทียมกัน และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรม
ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทฯจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา เพื่อแจงวาระการประชุม
พรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอ
ในการตัดสินใจ และจะชี้แจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนไวดวยกัน
ผูถือหุนจะไดรับแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนแตงตั้งตัวแทนของตน เขารวมประชุม
แทนและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได นอกจากนี้เพื่อเพิ่มชองทางในการรักษาสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯไดเสนอ
ทางเลือกใหผูถือหุนมอบอํานาจใหกรรมการอิสระ 1 ทาน ใหเขารวมการประชุมและออกเสียงในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมนั้น ๆ ไดโดยการมอบอํานาจดังกลาวผูถือหุนสามารถใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทฯไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถอื หุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดย
ใหเวลาอยางเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเปนไปอยางเปดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียง
ลงคะแนนบริษัทฯ จะนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และถือเสียงขางมากเปนมติ (สําหรับในวาระปกติทั่วไปซึ่งกฎหมายมิได
กําหนดเปนอยางอื่น) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากนอกเหนือจากการ
ออกเสียงในฐานะผูถือหุน
บริ ษั ทฯจะใชบั ตรลงคะแนนและเก็บ บัตรลงคะแนนเหลานี้ไวเพื่อใหเป น หลักฐานและสามารถตรวจสอบได
ภายหลัง รวมทั้งไดมีการบันทึกมติที่ประชุมในแตละวาระทั้งเห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในรายงานการ
ประชุม และมีการบันทึกคําถาม คําชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไวเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หามออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเวนการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการ
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การประชุมผูถือหุน
นโยบายของบริษัทฯ คือ การจัดประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิของ
ตนอยางเต็มที่และในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาที่จะใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปงบการเงินบริษัทฯ การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับ
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ นับตั้งแตการเรียกประชุม การจัดประชุม และหลังจากจัดการประชุมทั้งนี้ ผู
ถือหุนที่มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา
ยี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด สามารถเขาชื่อทํา
หนังสือขอใหคณะกรรมการบริษัทฯเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนไดตามที่ขอบังคับบริษัทฯกําหนดไวโดยระบุ
เหตุผลในการขอเรียกประชุมอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือน นับแต
วันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
รายละเอียดกระบวนการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง มีดังนี้
กอนการประชุม
บริษัทฯจะสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด
ตามที่กฎหมายกําหนด) ตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด เชน การขออนุมัติรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันหรือการเขา
ทํารายการการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
กอนการประชุมผูถือหุนทุกครั้งผูถือหุนจะไดรับรายละเอียดการประชุม เชน เวลา และสถานที่จัดการประชุม วาระ
การประชุม รายงานประจําปของบริษัทฯ แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารประกอบที่ตองใชใน
การเขารวมประชุม รวมทั้งบริษัทฯจะสงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแตงตั้งผูรับมอบฉันทะ
ตลอดจนจะเสนอแนะใหผูถือหุนแตงตั้งกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะของตนดวย นอกจากนี้ในแตละวาระได
มีการแสดงความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และไดจัดใหมีเอกสารประกอบการประชุมอยางละเอียด เพื่อใหผู
ถือหุนไดพิจารณากอนการเขาประชุม เพื่อชวยผูถือหุนในการใชสิทธิและลงคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม
ไดอยางรอบคอบ และเพื่ออํานวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทฯจะจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงแยกตางหากเปนชุด
สําหรับการลงคะแนนเสียงแตละวาระ
ระหวางการประชุม
บริษัทฯจะกําหนดใหผูที่ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม แจงและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระตาง ๆ กอนการ
ประชุมจะเริ่มขึ้นอยางเปนทางการ และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแตละวาระการประชุม พรอมทั้ง
บันทึกผลคะแนนที่ไดในแตละวาระอยางชัดเจน
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บริษัทฯมีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่ไดกําหนดอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกคนไดลงคะแนน
เสียงของตนอยางเทาเทียมกัน
เพื่อเปนการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนทุกทาน บริษัทฯไดกําหนดเปนนโยบายใหกรรมการบริษัทฯทุกทาน
ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม จะเปดโอกาสแกผูถือหุนอยางเพียงพอในการตั้งคําถามและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานการเงินประจําปโดยไมทําใหสิทธิของผูถือหุนใดตองเสื่อมเสีย โดยจะให
ความกระจางในเรื่องขอมูลตาง ๆ ระหวางการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานพบปะกับผูถือหุนอยาง
ไมเปนทางการหลังจบการประชุมนั้น ๆ
หลังการประชุม
บริษัทฯจัดเตรียมและนําสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหกับตลาดหลักทรัพยฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด14 วัน
หลังการประชุม
2.

นโยบายดานผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯเล็งเห็นและตระหนักในความสําคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมี
สวนไดเสียภายนอกองคกร เชน ผูถือหุน ผูรับบริการ เจาหนี้ คูคา ชุมชน หนวยงานราชการและองคกรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ บริษัทฯตระหนักเปนอยางยิ่งวาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียแตละกลุมจะสรางความยั่งยืนและความ
คงอยูขององคกรในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคํานึงถึงผลประโยชนผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้

2.1.

นโยบายดานธุรกรรมที่อาจทําใหเกิดผลประโยชนที่ขัดแยงและธุรกรรมระหวางบริษัทฯ
คณะกรรมการตระหนักวาธุรกรรมที่อาจนําไปสูการขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือธุรกรรมกับคูสัญญาที่
เกี่ย วของจะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อใหเป นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ย วของของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัทฯ
นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทําในลักษณะเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทฯ
อยางเครงครัด และดําเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทฯ และผูถือหุนทั้งหมด ขอกําหนดและ
เงื่อนไขของธุรกรรมดังกลาวจะตองเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการคาที่ยอมรับกันทั่วไป
เสมอ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปองกันไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานใชสถานภาพของตนเพื่อหาผลประโยชน
สวนตัวโดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะตองละเวนจากการทําธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯนอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานใดที่มีสวนไดเสียจะไมไดรับอนุญาตใหเขารวม
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ในกระบวนการตัดสินใจโดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมการจะถูกหามไมใหพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมี
สวนไดเสียที่เปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวางบริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
รอบคอบและไมมีอคติดวย
2.2.

นโยบายเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการหามมิให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดรับขณะทํางานในตําแหนงของ
ตนเพื่อหาผลประโยชนสวนตัว หรือเพื่อจัดตั้งธุรกิจที่แขงหรือเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการหามใช
ขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชนของบุคคลเหลานั้น
อยางเด็ดขาด และหามการใหขอมูลภายในแกบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อซื้อหรือขายหุนและหลักทรัพยของ
บริษัทฯ
กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และสถานะการถือครองหุนของ
ตนรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตอเลขานุการบริษัท เพื่อเลขานุการ
บริษัทจะไดจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อทราบ

2.3.

นโยบายตอผูถือหุน
บริษัทฯมุงหวังที่จะดําเนินการเพื่อใหเกิดผลประโยชนในระยะยาวสูงสุดแกผูถือหุนดวยการจัดการใหธุรกิจเติบโต
และมีความสามารถในการทํากําไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดํารง
ความสามารถในการแขงขันโดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปจจุบันและอนาคตอยางรอบคอบ บริษัทฯเนนการ
ดําเนินการเพื่อใหไดผลกําไรอยางสม่ําเสมอผานการพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแรง เพื่อเปนการตอบแทนและแสดงความ
รับผิดชอบตอผูถือหุนทุกทาน
ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิ
ในการเขาประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม
และสิทธิอื่น ๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และ
โปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจํากัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทานสามารถไดรับรูขอมูลอยางเทาเทียมกัน

2.4.

นโยบายตอพนักงาน
พนั กงานถือวาเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาของบริษัท ฯ โดยบริษัทฯไดดูแลพนักงานที่มีความสามารถและ
ประสบการณอยางตอเนื่องตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ พรอมทั้งใหโอกาสในการทํางานที่เทา
เทียมกัน และมีมาตรการที่จะใหผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯไดจัดการฝกอบรมความรูที่จําเปน เพื่อ
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เพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่องผานการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกและภายในองคกร
มีการสงเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองคกร ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและยุติธรรม
บริษัทฯจะจัดสวัสดิการและความปลอดภัยใหกับพนักงานซึ่งรวมทั้งผลประโยชนตาง ๆ เชน สวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดมอบทุนแกพนักงาน เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ไดเพิ่มองคความรู เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร และเพื่อเปน
การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถอยูกับองคกรในระยะยาว
2.5.

นโยบายตอฝายบริหาร
บริษัทฯตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้บริษัทฯ
จะมีการจัดทําโครงสรางคาตอบแทนของผูบริหารอยางเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบไดกับผูบริหารระดับ
เดียวกันในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ฝายบริหารจะมีโอกาสทํางานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนอยางอิสระ
ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดรวมกันขององคกรและผูเกี่ยวของทุกฝาย

2.6.

นโยบายตอคูคา
บริษัทฯดําเนินธุรกิจกับหุนสวน คูแขง เจาหนี้ คูคา และอื่น ๆ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ไดทําเปน
สัญญาอยางยุติธรรมและมีจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทําใดก็ตามที่อาจสงผลใหเกิดความไม
ซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกําหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตาม
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

2.7.

นโยบายตอผูรับบริการ
บริษัทฯตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯมุงหวังที่จะ
ทําใหผูรับบริการพอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการบริการให
ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการอยางยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยถือวา
ขอมูลของผูรับบริการทุกทานเปนความลับและจะไมถูกนํามาเปดเผย เวนแตกฎหมายกําหนด หรือจนกวาจะไดรับ
ความยินยอมจากผูรับบริการโดยตรง

2.8.

นโยบายความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
บริษัทฯมีความมุงหวังที่จะปฏิบัติตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยมาตรฐานที่สูงอยางตอเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษา
มาตรฐานดานความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯรับมือกับประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะและเขารวมในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯมี
นโยบายที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ผูที่เกี่ยวของ และบุคลากรทุกคนในองคกร
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การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัทฯ ตอผูถือหุน นักลงทุนและ
นักวิเคราะหหลักทรัพย รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง เทาเทียม โปรงใส และทัน
การณรวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลการเงินของบริษัทฯ ขอมูลที่เปนสาระสําคัญ ตลอดจนขอมูลอื่น ๆ ที่อาจสงผล
กระทบตอสวนไดเสียของผูถือหุน หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจสงผลตอราคาหุนหรือหลักทรัพยใดของบริษัทฯ
ขอมูลนี้จะเผยแพรในเวลาอันเหมาะสม เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใสผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร
โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนในหลักทรัพย ของบริษัทฯ เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรม
และไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึง
พันธกิจและหนาที่ความรับผิดชอบตอขอมูลและรายงานทางการเงินที่ตองมีความถูกตองครบถวนกอนที่จะมีการ
แพรหลายตอผูลงทุน โดยบริษัทฯจะกําหนดผูบริหารระดับสูงที่ไดรับมอบหมายใหเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับ
บริษัทฯสําหรับการสื่อสารตอบุคคลภายนอก

4.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย

4.1.

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน ทั้งนี้ เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ โดย
ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Directors) จํานวน 4 ทาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร
(Non- Executive Directors) จํานวน 5 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระ
คือ กรรมการที่ไมไดบริหารจัดการบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน โดยเปนอิสระ
ตอการบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอํานาจควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทาง
ผลประโยชนในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวของกัน ซึ่งอาจทําใหผลประโยชนของ
บริษัทฯและ/หรือผลประโยชนของผูถือหุนตองลดลง และตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทําหนาที่อยางเที่ยงธรรมในการดูแลการใชนโยบายและแนวทางเชิงกลยุทธตามที่จัดทํา
ขึ้น ตลอดจนดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวามีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจนสําเร็จ และดูแลใหกรรมการทุก
ท า นมี ส ว นร ว มในการประชุ ม และตั้ ง คํ า ถามที่ เ ป น ประโยชน อ ย า งมี อิ ส ระในระหว า งการประชุ ม แต ล ะครั้ ง
คณะกรรมการจะประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้งเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัทฯ
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แมวาในหลักการ กรรมการบริษัทฯไมควรดํารงตําแหนงติดตอกันยาวนานในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ขอจํากัดในการสรรหาผูเขามาดํารงตําแหนงแทนอยางเหมาะสม รวมทั้งประโยชนที่เกิดจากความรู ความเขาใจใน
ธุรกิจตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการในดานการดําเนินงานของกรรมการทานเดิม ซึ่งเปน
ประเด็นที่สําคัญในการนํามาพิจารณาคัดสรรกรรมการ โดยเฉพาะธุรกิจของบริษัทฯเปนธุรกิจที่ตองอาศัยผูที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทฯไดอยางถองแท ดังนั้น บริษัทฯจึงยัง
ไมไดกําหนดขอจํากัดของเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการอยางเปนทางการ
4.2.

หนาที่ของกรรมการ
(ก)

ดานนโยบาย และการกํากับดูแล

1.

คณะกรรมการจะตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใด
ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของตาง ๆ

2.

ปฏิบัติตามขอกําหนดและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯ

3.

กําหนดนโยบาย และใหความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม เชน
วิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินธุรกิจ กลยุทธ รวมถึงอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป แผนการลงทุน
และการตัดสินใจทางการเงิน เปนตน

4.

ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินกิจการเปนไปตามเปาหมายและแผนงาน
ที่กําหนดไว

5.

จัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาว คณะกรรมการควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

6.

ส ง เสริ ม ให มี ก ารกํ า หนดจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เพื่ อ ให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และ
พนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และติดตามใหมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง

(ข)

ดานการเงิน

1.

จัดใหมีระบบการรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ
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2.

จัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผู
ถื อ หุ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการต อ งจั ด ให ผู ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

(ค)

ดานการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1.

จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
โดยจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ
ระบบดังกลาว และทบทวนระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

2.

จัดใหมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยง
ใหครอบคลุมทั้งองคกร

3.

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง

(ง)

ดานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับกรรมการบริษัทฯ
1.

กลั่นกรองรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้ง

2.

กลั่นกรองรูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย
เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ

เกี่ยวกับประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ
1.

ใหความเห็นชอบคุณสมบัติที่เหมาะสม วิธีก ารสรรหา หลักเกณฑในการสรรหา ตลอดจน
รู ป แบบและหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยค า ตอบแทนของประธานคณะผู บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ

2.

ใหความเห็นชอบหลักเกณฑ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ และผลการประเมินการปฏิบัติ
หนาที่ของประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

3.

ใหความเห็นชอบการพิจารณากําหนดคาตอบแทนประจําปสําหรับประธานคณะผูบริหารและ
กรรมการผูอํานวยการใหญ

เกี่ยวกับโครงสรางองคกร หลักเกณฑการปรับเงินเดือน และแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร
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1.

ใหความเห็นชอบรูปแบบโครงสรางองคกรระดับบน ตลอดจนขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบสําหรับผูบริหารของระดับดังกลาว

2.

ใหความเห็นชอบโครงสรางเงินเดือนและหลักเกณฑการปรับเงินเดือนประจําปของบริษัทฯ

3.

ใหความเห็นชอบแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร (Succession plan) สําหรับตําแหนง
ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ

(จ)

ดานการจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน

1.

กํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการ และการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

2.

รายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพื่อเปนการแสดงความโปรงใส
จึงใหมีการรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

3.

กรรมการอิสระควรสงหนังสือยืนยันใหกับบริษัทฯ เพื่อรับรองความเปนอิสระของตนตามคําจํากัดความ
ของบริษัทฯ ในวันที่กรรมการอิสระยอมรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและทุก ๆ ปหลังจากนั้น

(ฉ)

ดานการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน

1.

จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนอยางเหมาะสม สม่ําเสมอ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเปน
มาตรฐานและโปรงใส

(ช)

ดานอื่น ๆ

1.

แตงตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

2.

จัดใหมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย ตลอดจนใหความเห็นชอบขอเสนอ
ของกรรมการชุดยอยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรใหมีความเปนปจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ
ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

3.

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในประกาศ ขอกําหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กํากับ
ดูแลบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดยอย
(ก)

คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัทฯจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯในการตรวจสอบและสอบ
ทานใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการอยางเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรับอํานาจอยางเต็มที่จาก
คณะกรรมการบริษัทฯใหทํางานของตน ซึ่งรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และดําเนินการให
มั่นใจวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ในการเปดเผยขอมูล และมีมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับธุรกิจและเรื่องการเงินอยางครบถวน
คณะกรรมการตรวจสอบตองไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน และประกอบดวย
กรรมการอยางนอย 3 คน โดยทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความเชื่อถือไดของงบ
การเงิน
ผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และมี
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข)

คณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ

บริษัทฯอาจพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการยอยชุดอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนตน
ตอไปตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน

(ค)

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯจะกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯลวงหนาตลอดปโดยจัดใหมีการประชุมทุกเดือน เพื่อให
กรรมการบริษัทฯ ทุกทานทราบกําหนดการประชุมลวงหนาและสามารถจัดสรรเวลาเขารวมประชุมไดทุกครั้ง โดย
ในการประชุมจะมีการกําหนดวาระการประชุมตาง ๆ ไวลวงหนา และมีวาระสืบเนื่อง เพื่อติดตามงานที่ได
มอบหมายไว ซึ่งเลขานุการการบริษัท จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทํา
การ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวมประชุม

(ง)

การกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการอยางเปนธรรม และเหมาะสมกับ
ภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกลเคียงในธุรกิจเดียวกัน
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โดยสําหรับการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯมีนโยบายใหมีการพิจารณาคาตอบแทนที่
เหมาะสมผานกระบวนการประเมินผลงานตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯและฝายทรัพยากรบุคคลกําหนด
ไวสําหรับผูบริหารในแตละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทฯและผลงานของผูบริหารแตละ
ทาน

(จ)

การพัฒนาความรูของกรรมการ

บริษัทฯมีโยบายในการสนับสนุนใหกรรมการของบริษัทฯและบริษัทในเครือไดเขาอบรมหลักสูตร Director
Certificate Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพื่อสงเสริมใหกรรมการมีความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลธุรกิจใหมีประสิทธิผลสูงสุดและ
สามารถนําความรูมาใชในการดําเนินนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน
ใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ไดมีการ
ปรับปรุงใหม เพื่อถือปฏิบัติใหถูกตอง
6.

จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
บริษัทฯมีนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ไดแก การรักษาความลับของบริษัทฯ
การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพยสินของ
บริษัทฯ และสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดใหความสําคัญและมี
หนาที่ตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด

9.7

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอ
สาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน ดังนี้
1.

ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง
พ.ร.บ. หลักทรัพย รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกํ า หนดโทษ ตามมาตรา 298 แห ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย

2.

ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปดเผยรายงานการ
ถือครองหลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพ.ร.บ. หลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก
บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.

กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญซึ่ง
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยตองใชความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 30 วัน
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชนและในชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่
ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว ผูที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในตองไมเปดเผยขอมูลนั้นให
ผูอื่นทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลนั้นใหแกตลาดหลักทรัพยฯ

4.

หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน ซึ่งตนไดลวงรูมาในตําแหนง
หรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือ
เสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทําดังกลาวจะทําเพื่อประโยชน
ตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชน
ตอบแทนหรือไมก็ตาม
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