บริษัท ฟลเตอร วิชั่น จํากัด(มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

หนวยตรวจสอบภายใน*

ผูจัดการทั่วไป

ผูชวยผูจัดการทั่วไป
ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายธุรการ

ฝายขายและการตลาด

* บริษัทไดวาจางบริษัท กรีน แอ็คเคานติ้ง เพอรเฟค จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท
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ฝายบริการทางเทคนิค

ฝายทรัพยากรมนุษยและ
กิจการทั่วไป

9.1 โครงสรางการจัดการ
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการเหลานี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 ทาน ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
1. นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ

2. ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ

3. นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6. นายโตสิต วิสาลเสสถ

กรรมการอิสระ

7. นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท

กรรมการอิสระ

8. นายมนตรี ประจันพาณิชย

กรรมการ

9. นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

กรรมการ

10. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

กรรมการ

11. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวปญจพร ฤกษ
สมบูรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผูซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได คือ นายวิจิตร เตชะเกษม หรือ นางสาวธนาพา เตชะเกษม ลงลายมือชื่อรวมกับ
นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร หรือ นายมนตรี ประจันพาณิชย รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 คณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของ
ที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
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1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําป
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ
ของบริษัท ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ หรือฝายบริหาร
5. มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมาย หรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
6. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความ
เสี่ ย ง และความเชื่ อ ถื อ ได ข องรายงานทางการเงิ น โดยจั ด ให มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในเป น ผู ติ ด ตามและ
ดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. จัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการและรับผิดชอบตอการจัดทําและการเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
8. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
9. มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสมเพื่อผลประโยชนของ
บริษัท
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการซึ่งมีสวนได
เสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ -นามสกุล
ตําแหนง
1.

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2.

นายธเนตร ขําเชิดชูไชย*

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3.

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล*

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถทางบัญชีและการเงิน
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้
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ขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษั ท ปฏิบัติ ตามกฎหมายวาดว ยหลักทรัพย แ ละตลาดหลักทรั พย ขอกํา หนดของตลาดหลักทรั พย และ
กฎหมายที่ เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทน
ของบุคคล ดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
7. มีอํานาจในการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่รับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล
1. ดร.วิจิตร

เตชะเกษม

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร

2. นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

กรรมการบริหาร

3. นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล

กรรมการบริหาร
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ชื่อ – นามสกุล
4. นายอนุพงศ

ตั้งปณิธานนันท

ตําแหนง
กรรมการบริหาร

5. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

กรรมการบริหาร

6. นายพัฒนพงษ คงคารัตน

กรรมการบริหาร

7. นายสมชาย

กรรมการบริหาร

หงษา

8. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการบริหาร

9. นายจักรพันธุ สวัสดิเทพ

กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังตอไปนี้
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําปของบริษัท

เพื่อขอ อนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจบริหารตางๆของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบัน
การเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูค้ําประกัน เพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเปนไปเพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของบริษัท ภายในวงเงินที่กําหนด ทั้งนี้ การกระทําดังกลาวจะตองอยูภายใตประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวของดวย
5. กําหนดโครงสรางองคกรและอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การโยกยาย
การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัทที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจางแรงงาน
6. กํากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
หลายบุคคลกระทําการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถ
ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆได
7. มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัท หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงดานผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ยอยของบริษัท (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกลาว จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ
สวนที่ 2.9 หนา 5

ดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9.1.4 คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1. นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายรพี มวงนนท*

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หมายเหตุ: * นายรพี มวงนนท เปนบุคคลภายนอกซึ่งมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัทยอย

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังตอไปนี้
1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทประจําป
5. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ ไดแก เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
6. พิจารณาเสนอโครงสรางเงินเพิ่มพิเศษประจําปของกรรมการผูจัดการ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
9.1.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง

1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการผูจัดการ

2. นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร

ผูจัดการทั่วไป

3. นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

ผูชวยผูจัดการทั่วไปฝายบัญชีและการเงิน/
ผูจัดการฝายการเงิน

4. นางสาวธนาพา เตชะเกษม

ผูจัดการฝายธุรการ

5. นายพัฒนพงษ คงคารัตน

ผูจัดการฝายขายและการตลาด/
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป (รักษาการ)

6. นายสมชาย หงษา

ผูจัดการฝายบริการทางเทคนิค

7. นายจักรพันธุ สวัสดิเทพ

ผูจัดการฝายบัญชี
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2555 ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ไดมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังตอไปนี้
กรรมการผูจัดการมีหนาที่บริหารและควบคุมบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคเบื้องตนของบริษัทโดยกรรมการผูจัดการ
จะตองปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูบริหารอื่นในระดับถัดไปเปน
ผูดําเนินการแทน หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการมีดังตอไปนี้
1. จัดทําแผนระยะยาว (3 ป) และแผนระยะสั้น (1 ป) ตลอดจนกลยุทธตางๆ เพื่อสนับสนุนใหแผนงานระยะยาวบรรลุ
เปาหมาย
2. จัดทํางบประมาณและดําเนินธุรกิจภายใตงบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. การจัดองคกรและงานโดยมีอํานาจในการกําหนดโครงสรางองคกร การออกกฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน การ
กําหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดําเนินงาน การกําหนดตารางอํานาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการกําหนดระดับงาน
Job Description และ Job Specification
4. พัฒนาระบบงานตางๆ อันประกอบไปดวยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการและประเมินผล
5. การบริห ารทรัพยากรบุคคล โดยมีอํา นาจพิจ ารณาจา งงาน / เงิน เดือ น / ค า จา ง / เงินชดเชย / การพิ จ ารณาโบนัส /
คาตอบแทนของพนักงานในตําแหนงรองกรรมการผูจัดการลงมา การแตงตั้ง ถอดถอนและโอนยาย สับเปลี่ยนสายงาน
การพิจารณาสวัสดิการภายใตนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร การเสริมทักษะ
และความชํานาญของบุคลากรเพื่อสงเสริมกลยุทธและยุทธศาสตรของบริษัท
6. ควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
กําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
7. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจนมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
8. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน
10. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจําเปน และเปนการดําเนิน
ธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
11. มีอํานาจดําเนินการเปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตางๆกับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
12. ขออนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดย
ผานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
นอกจากนี้ อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการตามที่กลาวขางตน ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ยังไดมีมติอนุมัติการใชอํานาจดําเนินการในกิจการของ
บริษัทโดยกําหนดอํานาจอนุมัติของกรรมการผูจัดการและคณะกรรมการบริหารไวดวยวงเงินสูงสุดที่สามารถอนุมัติไดที่ 10
ลานบาท และ 30 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกรรมแตละประเภท อาทิเชน การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม
ดานการบริหารงานทั่วไป เชน การจัดซื้อทรัพยสินหรือจายคาใชจายดานการเชาหรือซื้อ เบิก-จายวัสดุและอุปกรณสํานักงาน
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เพื่อใชในหนวยงาน ไดกําหนดอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ ภายในวงเงินไมเกิน 3.50 ลานบาท และ กําหนดอํานาจ
การอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ภายในวงเงินไมเกิน 5.00 ลานบาท การพิจารณาอนุมัติการลงทุนดานการลงทุนและ
การเงิน เชน การลงทุนในสินทรัพยถาวร การรวมทุนหรือการกูยืมเงิน ไดกําหนดอํานาจการอนุมัติของกรรมการผูจัดการ
ภายในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท และกําหนดอํานาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ไมเกิน 30 ลานบาท ทั้งนี้ อํานาจใน
การกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่มีสวนไดเสียกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของกรรมการผูจัดการในการพิจารณาและสิทธิออก
เสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําในนามของตนเอง ในกรณีดังกลาว
นิติกรรมนั้นจะตองนําเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมายตอไป
9.1.6 เลขานุการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง
นางสาวปญจพร ฤกษสมบูรณ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่จัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู
ถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุนและการจัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหารบริษัท รวมถึง
การดําเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
คณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทนของบริษั ท มีห นา ที่ใ นการสรรหากรรมการและผูบ ริห าร ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย การแตงตั้งกรรมการนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้
(1.1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(1.2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคน ตามแตที่ประชุมผูถื อหุนจะเห็นสมควร แต ในการลงมติแ ตละครั้ง ผูถื อ หุน ตองออกเสียงดว ย
คะแนนที่มีตาม (1.1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
(1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ
ลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใน
กรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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2. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คนซึ่ง
กรรมการอิส ระถือ หุ น ไมเกิ น รอยละหนึ่ง ของจํา นวนทุ น จดทะเบียนที่อ อกและเรี ยกชํา ระแล ว ของบริษัท และบริษั ท ที่
เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย และใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูทั้งหมด
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะต อ งออกจากตํ า แหน ง ในป แ รกและป ที่ ส องภายหลั ง จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให ใ ช วิ ธี จั บ สลากหรื อ ตกลงกั น ใน
คณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการดังกลาวแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกลาวของ
คณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป บริษัทมี
นโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มี
นัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพยและบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือให
กูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลทําใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
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ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วา ดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโ ลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือ
ถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไม เ ป น กรรมการของบริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย หรื อ บริ ษั ท ย อ ยลํ า ดั บ เดี ย วกั น เฉพาะที่ เ ป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ
นอกจากนี้ ก รรมการอิส ระที่ ดํ า รงตํ า แหนง กรรมการตรวจสอบอยา งนอ ย 1 คน จะต อ งเปน บุค คลที่ มี ค วามรูแ ละ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได รวมทั้ง
บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการ
ตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวน
เปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่ งตนทดแทน และบริษั ทตองแจงตลาด
หลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทยอย
ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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9.2.4 การสรรหาผูบริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณใน
ธุรกิจของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ นอกจากนี้ การแตงตั้งหัวหนาหรือผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน
9.3 คาตอบแทนคณะกรรมการและผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2555 เปนจํานวน
รวมไมเกิน 1,090,000 บาทตอป โดยแบงเปนรายละเอียดดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเขารวมประชุมกรรมการ
บริษัทจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมเพิ่มเติม
- กรรมการบริษัทไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) ทั้งนี้
สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทและ/หรือ บริษัทยอย แลวจะไมไดรับคาเบี้ย
ประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000 บาท (ทุกคราวที่เขารวม
ประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
- ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท (ทุกคราวที่เขาประชุม)
- อนุกรรมการการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท (ทุกคราวที่เขาประชุม)
ทั้งนี้ คาตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนในป 2555
และ งวด 6 เดือนแรก ป 2556 สามารถแสดงไดดังนี้
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ป 2555
ชื่อ - นามสกุล

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่
เขารวม
ประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวนครั้งที่
เขารวม
ประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

อนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
จํานวนครั้ง คาตอบแทน
ที่เขารวม
(บาท)
ประชุม

รวม(บาท)

1.

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ2)

*4/5

450,000

-

-

-

-

450,000

2.

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

7/7

-

-

-

-

-

-

3.

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ 1), 3)

*6/7

60,000

*5/6

75,000

1/1

10,000

145,000

4.

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล 1)

7/7

70,000

6/6

60,000

-

-

130,000

5.

นายธเนตร ขําเชิดชูไชย 1)

*6/7

60,000

6/6

60,000

-

-

120,000

6.

นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท 2), 3)

5/5

50,000

-

-

1/1

15,000

65,000

7.

นายโตสิต วิสาลเสสถ 1)

*3/7

30,000

-

-

-

-

30,000

8.

นายมนตรี ประจันพาณิชย 1)

*4/7

40,000

-

-

-

-

40,000

9.

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร1)

*6/7

-

-

-

-

-

-

10.

นางสาวธนาพา เตชะเกษม 1)

7/7

-

-

-

-

-

-

11.

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี 1)

7/7

-

-

-

-

-

-

12.

นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล2)

*1/2

-

-

-

-

-

-

13.

นายสมบูรณ เตชะเกษม2)

2/2

40,000

-

-

-

-

40,000

14.

นายรพี มวงนนท 3)

-

-

-

-

1/1

10,000

10,000

35,000

1,030,000

รวม

800,000
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195,000

งวด 6 เดือนแรก ป 2556
ชื่อ - นามสกุล

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

จํานวนครั้งที่
เขารวม
ประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

จํานวนครั้งที่
เขารวม
ประชุม

คาตอบแทน
(บาท)

อนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
จํานวนครั้ง คาตอบแทน
ที่เขารวม
(บาท)
ประชุม

รวม

1.

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ2)

3/3

300,000

-

-

-

-

300,000

2.

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

3/3

-

-

-

-

-

-

3.

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ 1), 3)

3/3

30,000

2/2

30,000

*0/1

-

60,000

4.

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล 1)

3/3

30,000

2/2

20,000

-

-

50,000

5.

นายธเนตร ขําเชิดชูไชย 1)

*2/3

20,000

*1/2

10,000

-

-

30,000

6.

นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท 2), 3)

*2/3

20,000

-

-

1/1

15,000

35,000

7.

นายโตสิต วิสาลเสสถ 1)

*1/3

10,000

-

-

-

-

10,000

8.

นายมนตรี ประจันพาณิชย 1)

3/3

30,000

-

-

-

-

30,000

9.

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร1)

*2/3

-

-

-

-

-

-

10.

นางสาวธนาพา เตชะเกษม 1)

3/3

-

-

-

-

-

-

11.

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี 1)

3/3

-

-

-

-

-

-

12.

นายรพี มวงนนท 3)

-

-

-

-

1/1

10,000

10,000

25,000

525,000

รวม

440,000

60,000

1)

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 8 คน ไดแก นายเกียรติพร
ศิริชัยสกุล, นายธเนตร ขําเชิดชูไชย, นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ, นายโตสิต วิสาลเสสถ, นายมนตรี ประจันพาณิชย, นายธน
พรรจน ตันติวัฒนวิจิตร, นางสาวธนาพา เตชะเกษมและนางสาวปานจิต ฉิมพาลี

2)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งกรรมการจํานวน 2 คน ไดแก นายโชติศักดิ์ อาสภ
วิริยะ และ นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท แทน นายสมบูรณ เตชะเกษมและ นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล ที่ขอลาออก
จากกรรมการบริษัท ตามลําดับ

3)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่3/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนจํานวน 3 คน ไดแก นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท, นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ และนายรพี มวงนนท

* ไมสามารถเขาประชุมได เนื่องจากติดภารกิจจําเปน
ทั้งนี้ ในป 2555 บริษัทไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จํานวน 800,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 195,000 บาท และคาตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน 35,000 บาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรก ป 2556 บริษัทไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จํานวน 440,000 บาท คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 60,000 บาท และคาตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวน
25,000 บาท
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ผูบริหารบริษัท
คาตอบแทนผูบริหารที่ทําหนาที่กรรมการ(ไมรวมคาเบี้ยประชุมกรรมการ)และผูบริหารของบริษัทที่ไมใชกรรมการ
สําหรับป 2555 และ งวด 6 เดือนแรก ป 2556 เปนดังนี้
จํานวนราย(คน)
คาตอบแทน(ลานบาท)

ป 2555

งวด 6 เดือนแรก ป 2556

7

7

20.50

10.75

หมายเหตุ คาตอบแทน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

9.3.2 คาตอบแทนอื่น
-ไมมี9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะนัก
ลงทุนในหลักทรัพย เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิ
ในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการรวม
ตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การ
อนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการอํานวยความสะดวกใน
การใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละ
ป พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม
7 วัน กอนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวันประชุม
โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย
2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม
3. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผานอีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
4. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมใน
ประเด็นตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อ
ตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในที่ประชุม
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5. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกราย โดยในการดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละ
ครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผู
ถือหุนถืออยู คือ หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสให
ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบ
ใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของ
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 30 วันกอนมี
การเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและ
ผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวา การสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทยัง
สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน
: บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูถือหุน โดย
คํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
และเชื่อถือได
พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุงใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท อีกทั้งยังสงเสริม
ใหพนักงานมีสวนรวมในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศและ
ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งจายคาตอบแทนในอัตราตลาดใหแกพนักงาน
คูแขง
: บริษัทปฏิบัติตอคูแขงขันตามกรอบกติกาการแขงขันที่เปนธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติใน
การแขงขัน
คูคา
: บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการคาที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคํามั่นที่ใหไวกับคูคา
อยางเครงครัด
ลูกคา
: บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอบสนองและใหบริการที่ดี เพื่อสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคา
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เจาหนี้

:

บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธกับเจาหนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจเปนภาระที่ตอง
ปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินดวยความซื่อสัตยสุจริต
ชุมชนและสังคม: บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม รวมทั้งเขารวมในกิจกรรมเพื่อประโยชนตอ
สังคม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงิน และขอ มูลทั่ว ไป ตามหลักเกณฑข องสํา นักงานคณะกรรมการกํา กั บ หลั กทรั พ ยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และ
สาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือwww.filtervision.co.th
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ อยางไรก็ตาม ในเบื้องตน บริษัท
ไดมอบหมายให นางสาวปานจิต ฉิมพาลี ผูชวยผูจัดการทั่วไป ฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน
รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัท เปน ผูรับผิด ชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ ปรากฏในรายงาน
ประจํ าป งบการเงินดังกลาวจัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุล
ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขา
มาดํารงตําแหนงใหมก็ได
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนด
บริ ษั ท ได แ บ ง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการจึงเปนบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหไดบุคคล
ที่มีความเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตอง
ทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผูนํา ซึ่งเปน
ที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ
และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อ
ประโยชนในการติดตามและ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อติดตามและดูแล
การดําเนินงานของบริษัท
5.2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา ทั้งนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ
ไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1)
5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
5.2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึง
ความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทยและหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน
รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ในการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
5.2.5 การบริหารความเสี่ยง
ในป 2555 บริษัทไดมีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู เพื่อพิจารณาหาแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีมา
ประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ
ตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน) ที่
ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยาง
ครบถวน และสม่ําเสมอดวย
5.3 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรง ดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุ มและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษั ท เป น ผู กํ า หนดวาระการประชุ ม และพิ จ ารณาเรื่ อ งเข า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุม
ได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่
เป น ประโยชน เ พิ่ ม เติ ม ในฐานะผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง จะได รั บ ทราบนโยบายโดยตรงเพื่ อ ให ส ามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
เสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ /หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2555 และ งวด 6 เดือนแรกป 2556 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ครั้ง และ 3 ครั้ง ตามลําดับ โดย
มีรายละเอียดการเขารวมประชุมของแตละทานดังนี้
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ชื่อ - นามสกุล

จํานวนครัง้ ที่เขารวมประชุม/จํานวนครั้งที่จัดประชุม

ตําแหนง

ป 2555

งวด 6 เดือนแรก ป 2556

ประธานกรรมการ

4/5

3/3

1.

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ2)

2.

ดร. วิจิตร เตชะเกษม

กรรมการ

7/7

3/3

3.

นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ 1)

กรรมการ

6/7

3/3

4.

นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล 1)

กรรมการ

7/7

3/3

5.

นายธเนตร ขําเชิดชูไชย 1)

กรรมการ

6/7

*2/3

6.

นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท

กรรมการ

5/5

*2/3

7.

นายโตสิต วิสาลเสสถ 1)

กรรมการ

3/7

*1/3

8.

นายมนตรี ประจันพาณิชย1)

กรรมการ

4/7

3/3

9.

นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร1)

กรรมการ

6/7

*2/3

10.

นางสาวธนาพา เตชะเกษม 1)

กรรมการ

7/7

3/3

11.

นางสาวปานจิต ฉิมพาลี 1)

กรรมการ

7/7

3/3

12.

นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล2)

กรรมการ

1/2

-

13.

นายสมบูรณ เตชะเกษม 2)

กรรมการ

2/2

-

2)

1)

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อ 7 เมษายน 2554 มีมติแตงตั้งกรรมการเขาใหมจํานวน 8 คน ไดแก นายเกียรติพร ศิริชัยสกุล, นาย
ธเนตร ขําเชิดชูไชย, นายระพีพัฒน สวนศิลปพงศ, นายโตสิต วิสาลเสสถ, นายมนตรี ประจันพาณิชย, นายธนพรรจน ตันติวัฒนวิจิตร, นางสาว
ธนาพา เตชะเกษมและนางสาวปานจิต ฉิมพาลี

2)

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อ 10 เมษายน 2555 มีมติแตงตั้งกรรมการจํานวน 2 คน ไดแก นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ และ นายแพทย
มานิต ธีระตันติกานนท แทน นายสมบูรณ เตชะเกษมและ นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูล ที่ขอลาออกจากกรรมการบริษัท ตามลําดับ

5.4 คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่
เหมาะสม โดยเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับ
มอบหมายหนา ที่แ ละความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่ มที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับ ผิดชอบที่ไ ดรับ
มอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน โดยกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.5 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิ จการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริ หาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
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ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทไดมีขอกําหนดและหลักเกณฑในการควบคุมและการใชขอมูลภายในอยางรัดกุม โดยเฉพาะขอมูลแสดงฐานะ
ทางการเงินของบริษัท ที่จะตองผานการตรวจสอบ / สอบทาน จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนําเสนออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท และนําสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
เผยแพรตอสาธารณชน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย) ในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
(1) ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(2) บริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก
บริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
(3) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในเพื่อ
ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กอนที่ขอมูลนั้นจะถูกเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบโดย
ทั่วถึงกัน โดยเฉพาะในชวง 30 วันกอนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลัง
จากที่ขอมูลไดถูกเผยแพรแลว บุคคลขางตนหามไมใหมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทจนกระทั่งประชาชนที่
ไดรับทราบขอมูลดังกลาวไดมีเวลาประเมินขอมูลที่ไดรับในระยะเวลาพอสมควรแลว (อยางนอย 24 ชั่วโมง นับแต
วันและเวลาที่เผยแพร)
บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในบริษัทไปใชประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยมิไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความรายแรงของการกระทําความผิดนั้นๆ
9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งหมด(ไมรวม
ผูบริหาร) จํานวน 174 คน และ 191 คน ตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงานดังนี้
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ฝาย
ฝายการขายและการตลาด
ฝายบริการทางเทคนิค
ฝายทรัพยากรมนุษยและกิจการทั่วไป
ฝายธุรการ
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
แผนกคลังสินคา
แผนกพัฒนาธุรกิจ
เลขานุการบริษัท
รวม

(จํานวนคน)
วันที่ 30 มิถุนายน2556

วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายวัน

ประจํา

รวม

รายวัน

ประจํา

รวม

11
11

31
65
11
22
7
5
14
7
1
163

31
65
11
22
7
5
14
18
1
174

14
14

33
75
11
24
7
5
14
7
1
177

33
75
11
24
7
5
14
21
1
191

ในป 2555 และ งวด 6 เดือนแรก ป 2556 ที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนบุคลากร
อยางมีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
บริษัทและบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่ไมใชผูบริหาร อันไดแก เงินเดือน โบนัส
คาจาง คาลวงเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป2555 และ งวด 6 เดือนแรกป
2556 เปนจํานวน 37.54 ลานบาท และ 23.60 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น
บริษัทจึงมีนโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยบริษัทไดจัดทําระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองคกรและระดับหนวยงาน และทบทวนลักษณะงานใหสอดคลองกับ
แผนงานทางธุรกิจ เพื่อนําไปสูการสรางระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทไดวางแนวทางโดยกําหนดแผนการ
ฝกอบรมและพัฒนาพนักงานในสวนตางๆ ของบริษัท เพื่อใหเหมาะสมกับแผนการพัฒนาองคกร และกําหนดแผนการฝกอบรม
และพัฒนาโดยการสํารวจความตองการและความจําเปนของฝายตางๆของบริษัทเพื่อความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของหนวยงานนั้นๆ
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