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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 โครงสร้างการจัดการของบริษทั อิ ชิตนั กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร

กรรมกำร อ้ ำนวยกำร
คุณตัน ำสกรนที
รองกรรมกำร อ้ ำนวยกำร
คุณอิง ำสกรนที

ทีป่ รกษำ

รองกรรมกำร จ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณปรีชำ อัจ รำนนท์

รองกรรมกำร จ้ ดั กำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม
คุณ น นั ุ์ คงนันทะ

ช้ ่วยกรรมกำร จ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์

า ออก บบ

า สอสารการต าด

ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
คุณสุมล โ บ้ ำเ

รองกรรมกำร จ้ ดั กำร
สา งานโรงงาน
คุณวิโรจน์ สุ ำสรย์

อ้ ำนวยกำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม

า ก หมา
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โครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรบริษ ัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ ละควำมรับ ดิ ชอบอย่ำงชัดเจน รำยละเอียดดังนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 9 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยตัน
ำสกรนที
นำงอิง
ำสกรนที
นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
นำย น นั ุ์
คงนันทะ
น.ส. อำรยำ
ำนิชำยุนนท์
ล.อ.ต. ไ ฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
นำยประสำน
ลิม้ ิ ั นกุล
นำยอิสสระชัย เดชำฤท ิ ์
นำยอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์

ประ ำนกรรมกำร
รองประ ำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและประ ำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
เลขำนุกำรบริษทั

กรรมการผู้มอานาจ งนาม
กรรมกำร ม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั ฯ คือ นำยตัน ำสกรนที หรือ นำงอิง ำสกรนที คน ดคนหน่ งลงลำยมือชื่อ
ร่วมกับนำยวิโรจน์ สุ ำสรย์ หรือนำยปรีชำ อัจ รำนนท์ หรือนำย น นั ุ์ คงนันทะ หรือนำงสำวอำรยำ ำนิชำยุนนท์
รวมเปน 2 คน และประทับตรำสำคั ของบริษทั ฯ
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมกำรมีอำนำจ หน้ำที่และควำมรับ ดิ ชอบ นกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของบริษทั ห้เปนไป
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของทีป่ ระชุม ถ้ อื หุน้ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษำ ลประโยชน์ของบริษทั
2. จัด ห้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัด ห้มกี ำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบั ชีของบริษทั ซง่ ส้ อบบั ชี
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อทีป่ ระชุม ถ้ อื หุน้ เ ่อื จิ ำรณำและอนุ มตั ิ
4.

จิ ำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย ทิศทำง กลยุท ์ แ นงำนกำรดำเนิน รุ กิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอ
โดย ำ่ ยบริหำร

5.

จิ ำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกำกับ
ดแล ห้มรี ะบบหรือกระบวนกำร นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยมีมำตรกำรรองรับและวิ คี วบคุมเ ่อื ลด
ลกระทบต่อ รุ กิจของบริษทั อย่ำงเหมำะสม

6. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แ นงำนกำรดำเนิน รุ กิจ งบประมำณของบริษทั รวมถงควบคุมกำกับดแล
(Monitoring and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของ ำ่ ยบริหำร ห้เปนไปตำมนโยบำย แ นงำน และ
งบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิท ิ ำ และประสิท ิ ล
ส่วนที่ 2 หน้ำ 31

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

7.

จิ ำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอำนำจ นกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร อ้ ำนวยกำร
และคณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร จ้ ดั กำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ ก ำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ท่ีก ำหนดนั น้ ต้อ งไม่ม ีล ัก ษณะเป นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำ ห้
คณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำร ้อำนวยกำร และคณะอนุ กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถ จิ ำรณำและ
อนุมตั ริ ำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งมีสว่ นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์อ่นื ดทำกับบริษทั หรือบริษทั
ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เปนไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมกำร ิจำรณำและ
อนุมตั ไิ ว้แล้ว

8. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับ ดิ ชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเ ยงบกำรเงิน เ ่อื แสดงถง
ฐำนะกำรเงินและ ลกำรดำเนินงำน นรอบปี ท่ี ่ำนมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุม ถ้ อื หุน้ เ ่อื จิ ำรณำและอนุมตั ิ
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจ ห้กรรมกำรคนหน่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่น ดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหน่งอย่ำง ด
แทนคณะกรรมกำรได้โดยอย่ ำย ต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอำนำจเ ่อื ห้บุคคลดังกล่ำวมี
อำนำจตำมทีค่ ณะกรรมกำรเหนสมควรและ ำย นระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรเหนสมควร ซง่ คณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เ กิ ถอน เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเหนสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถ จิ ำรณำและอนุมตั ิ
รำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์ นลักษณะอื่น
ดทีจ่ ะทำขน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) (ตำมทีน่ ิยำมไว้ นประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ
ตลำดหลักทรั ย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่น ดของหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง) เว้นแต่เปน กำรอนุมตั ิ
รำยกำรทีเ่ ปนไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำร จิ ำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของ ขานุการบริ ษทั

1. ดแลและ ห้คำแนะนำแก่กรรมกำรและ บ้ ริหำรเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับของบริษทั และติดตำมดแล ห้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับ ดิ ชอบ นกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุม ถ้ อื หุ้น รวมทัง้ ดแลประสำนงำน ห้มกี ำรปฏิบตั ิ
ตำมมติของทีป่ ระชุมดังกล่ำว
3. ดแล ห้กำรเปิ ดเ ยข้อมลและรำยงำนสนเทศ นส่วนทีร่ บั ดิ ชอบเปนไปตำมระเบียบและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรั ย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ รวมถงกฎหมำย
ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทำและเกบรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
41. ทะเบียนกรรมกำร
42. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
43. หนังสือนัดประชุม ถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุม ถ้ อื หุน้
44. รำยงำนประจำปี ของบริษทั
4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและ บ้ ริหำร

ส่วนที่ 2 หน้ำ 32

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
1. ล.อ.ต. ไ ฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
2. นำยประสำน
ลิม้ ิ ั นกุล
3. นำยอิสสระชัย เดชำฤท ิ ์
นำยสุมล โ บ้ ำเ

ประ ำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยนำยประสำน ลิม้ ิ ั นกุล เปนกรรมกำรตรวจสอบ ท้ ม่ี คี วำมรแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบั ชีและกำรเงิน
ขอบ ขตอานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกต้องและเ ยี ง อ
2. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม ำย น (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ ำย น (Internal
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิท ิ ล และ จิ ำรณำควำมเปนอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบ ำย น ตลอดจน ห้
ควำมเหนชอบ นกำร จิ ำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบ ำย น หรือหน่ วยงำนอื่น ด
ทีร่ บั ดิ ชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบ ำย น
3. สอบทำน ห้บ ริษ ัท ฯ ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั ย์แ ละตลำดหลัก ทรั ย์ ฯ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรั ย์ฯ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ รุ กิจของบริษทั ฯ
4.

จิ ำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซ่งมีควำมเปนอิสระเ ่อื ทำหน้ ำที่เปน ้สอบบั ชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับ ส้ อบบั ชี โดยไม่ม ี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้

5.

จิ ำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์ ห้เปนไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรั ย์ฯ ทัง้ นี้ เ ่อื ห้ม ั ่น จว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสม ลและเปนประโยชน์สงสุดต่อ
บริษทั ฯ

6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเ ยไว้ นรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประ ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมถกต้อง ครบถ้วน เปนทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเ ยี ง อของระบบควบคุม ำย นของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเหนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ ฯ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรั ย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับ รุ กิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของ ส้ อบบั ชี
(จ) ควำมเหนเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์
( ) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห นหรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร บั จำกกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ต ำมกฎบัต ร
(Charter)
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(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่ หนว่ำ ถ้ อื หุน้ และ ล้ งทุนทั ่วไปควรทรำบ ำย ต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับ ดิ ชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั กิ ำรอื่น ดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นำยตัน
ำสกรนที
นำงอิง
ำสกรนที
นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
นำย น นั ุ์
คงนันทะ
นำยอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์

ขอบ ขต อานาจหน้ าท

ประ ำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ห้กรรมกำรบริหำรมีอำนำจดำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ซ่งอย่ ำย ต้กฎหมำย เงื่อนไข
กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รำยกำรทีก่ ฎหมำยกำหนด ห้ตอ้ งได้มติประชุม ถ้ อื หุน้
2. มีอำนำจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบำยแนวทำง ุรกิจ และกลยุท ท์ ำง ุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำร
บริษทั
3. กำหนดแ น รุ กิจ อำนำจกำรบริหำร กำหนดงบประมำณสำหรับประกอบ ุรกิจประจำปี และงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี เ ่อื เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จิ ำรณำอนุ มตั ิ และดำเนินกำรตำมแ นทำง ุรกิจและกลยุท ท์ ำง
รุ กิจโดยสอดคล้องกับนโยบำย และแนวทำง รุ กิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั
4. มีอำนำจดำเนินกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรงำนทั ่วไปของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร
โดย ห้ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำร กอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของ นักงำนบริษทั ฯ
5. มีอำนำจ จิ ำรณำอนุ มตั ิกำรก้หรือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถงกำรเข้ำเปน ้ค้ำประกัน
หรือกำรชำระเงินหรือ ช้จ่ำยเงินเ ่อื ุรกรรมตำมปกติ ุรกิจของบริษทั ฯ เช่นกำรจ่ำยเงินเ ่อื กำรลงทุน และเ ่อื
กำรดำเนินงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้ มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 200 ล้ำนบำท หรือ
จำนวนเทีย บเท่ ำ หรือ เป นไปตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษ ัท มอบหมำย อย่ำ งไรก ดี วงเงิน ดัง กล่ ำ วอำจมีก ำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขน้ อยก่ บั ดุลย นิ ิจของคณะกรรมกำรบริษทั
6. มีอำนำจ ิจำรณำอนุ มตั ิกำรเปิ ดบั ชีเงิน ำกกับสถำบันกำรเงิน นประเทศ รวมทัง้ กำรกำหนด ้ม ีอำนำจสั ่ง
จ่ำยเงินจำกบั ชีเงิน ำกทัง้ หลำยของบริษทั ฯ
7. มีอำนำจ จิ ำรณำอนุ มตั ิงบประมำณกำรข้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือน นักงำนประจำปี และกำรจ่ำยเงิน
รำงวัลประจำปี (เงินโบนัส) ห้แก่ นักงำนของบริษทั ฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมกำร อ้ ำนวยกำรขน้ ไป
8. มีอำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ นตำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำตำแหน่งกรรมกำร อ้ ำนวยกำร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับ ดิ ชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบ
อำนำจหรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำ ห้ ร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่
ส่วนที่ 2 หน้ำ 34

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรั ย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์อ่นื ดกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำร นเรื่องดังกล่ำว โดย
เรื่อ งดังกล่ำวจะต้อ งเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรือ ที่ประชุม ้ถือ หุ้น (แล้วแต่กรณี) เ ่อื อนุ มตั ิต่อไป
ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำม ุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งเปนไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรั ย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความ ส ง

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ดังนี้
1. นำงอิง
2. ล.อ.ต. ไ ฑรย์
3. นำยวิโรจน์
4. นำย น นั ุ์
นำยอ ชิ ำติ

ำสกรนที
หรีจ่ นิ ดำ
สุ ำสรย์
คงนันทะ
สุขจิรวั น์

ประ ำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ ส ง
1. กำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย ห้ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงหลักของ ุรกิจ เช่นควำมเสี่ยงของ ุรกิจ (Business Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร
(Operational Risk) เปนต้น
2. ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขน้ รวมถงแนวโน้มของ ลกระทบบที่อำจมีต่อองค์กร ทัง้ ควำมเสีย่ งจำก ำยนอก
และ ำย นองค์กร
3. ติดตำมควำมคืบหน้ำ นกำรปฏิบตั ติ ำมแ นจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
4. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบถงควำมเสีย่ งทีส่ ำคั ทีม่ ี ลต่อกำรควบคุม ำย น
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถงควำมเสีย่ ง และกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยเปนครำวๆ ไป
9.1.5

กรรมการผู้อานว การ

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 นำยตัน ำสกรนที ได้รบั กำรแต่งตัง้ ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร อ้ ำนวยกำร โดยมีขอบเขต
อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับ ดิ ชอบดังนี้
ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานว การ
1. ควบคุมดแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั
2. จัดทำนโยบำย แ น ุรกิจ รวมถงกลยุท ์ท ำง ุรกิจ และงบประมำณประจำปี ของบริษทั เ ่อื นำเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริหำร และขออนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั
3. ดำเนินกำรหรือบริหำรงำน ห้เปนไปตำมนโยบำย แ นงำน และงบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร
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4. ติดตำมและประเมิน ลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีหน้ ำที่รำยงำน ลกำรดำเนินงำน กำร
บริหำรจัดกำร รวมถงควำมคืบหน้ ำ นกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษทั
5. มีอำนำจ จิ ำรณำอนุ มตั ิกำรก้หรือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถงกำรเข้ำเปน ้ค้ำประกัน
หรือกำรชำระเงินหรือ ช้จ่ำยเงินเ ่อื ุรกรรมตำมปกติ ุรกิจของบริษ ั ท เช่น กำรจ่ำยเงินเ ่อื กำรลงทุน และเ ่อื
กำรดำเนิ นงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้ มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำท หรือ
จำนวนเทีย บเท่ ำ หรือ เปนไปตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษ ัท มอบหมำย อย่ำ งไรก ดี วงเงิน ดัง กล่ำ วอำจมีก ำร
เปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขน้ อยก่ บั ดุลย นิ ิจของคณะกรรมกำรบริษทั
6. มีอำนำจ จิ ำรณำอนุ มตั ิกำร ช้จ่ำยทำงกำรเงิน นกำรดำเนินกำรตำม ุรกิจปกติของบริษทั เช่นกำรจัดซื้อ โดย
วงเงินสำหรับแต่ละรำยกำร ห้เปนไปตำมที่กำหนดไว้ นตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ ่ี ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจำปี ท่ไี ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถงกำรเข้ำทำสั ำต่ำงๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว
7. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัส
และกำรเลิกจ้ำง นักงำนตัง้ แต่ระดับรองกรรมกำร อ้ ำนวยกำรลงไป ตำมลำดับ
8. ออกคำสั ่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทกต่ำงๆ เ ่อื ห้กำรดำเนินงำนของบริษทั เปนไปตำมนโยบำย และเ ่อื
ลประโยชน์ของบริษทั รวมถงเ ่อื รักษำระเบียบวินยั ำย นองค์กร
9. ประสำนงำนกับหัวหน้ ำหน่ วยตรวจสอบ ำย นและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ำย นเ ่อื ห้กำรดำเนินกำรทำง
ุรกิจรวมทัง้ กำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั เปนไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบำยของบริษทั
ตำมหลัก รรมำ บิ ำล
10. มีอำนำจแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรหรือ คณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เ ่อื ประโยชน์ และประสิท ิ ำ กำรจัดกำรที่ดีและ
โปร่ง ส และมีอำนำจ นกำรมอบอำนำจ ห้บุคคลอื่น ดหน่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหน่งอย่ำง ด โดยอย่
ำย ต้กำรควบคุมของกรรมกำร อ้ ำนวยกำร หรืออำจมอบอำนำจเ ่อื ห้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจตำมที่กรรมกำร
้อำนวยกำรเหนสมควร และ ำย นระยะเวลำที่เหนสมควร ซ่งกรรมกำร ้อำนวยกำรอำจยกเลิก เ ิกถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ หนสมควร
11. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับ ดิ ชอบของกรรมกำร อ้ ำนวยกำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบ
อำนำจหรือมอบอำนำจช่วงที่ทำ ห้ ้รบั มอบอำนำจจำกกรรมกำร ้อำนวยกำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรั ย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง ลประโยชน์อ่นื ด
กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง กรรมกำร อ้ ำนวยกำรไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำร
นเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่อ งดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุม ้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) เ ่อื อนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำม ุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งเปนไปตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรั ย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องกำหนด
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9.1.6

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 บริษทั ฯ มี บ้ ริหำรรวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและตำแหน่งดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นำยตัน
นำงอิง
นำยปรีชำ
นำย น นั ุ์
นำยวิโรจน์

ำสกรนที
ำสกรนที
อัจ รำนนท์
คงนันทะ
สุ ำสรย์

กรรมกำร อ้ ำนวยกำร
รองกรรมกำร อ้ ำนวยกำร
รองกรรมกำร จ้ ดั กำร – สำยงำนบั ชีและกำรเงิน
รองกรรมกำร จ้ ดั กำร – สำยงำน ุรกิจเครื่องดื่ม
รองกรรมกำร จ้ ดั กำร – สำยงำนโรงงำน

9.2 การสรรหากรรมการ ะผู้บริหาร
9.2.1 กรรมการบริษทั
กำรคัดเลือ กบุคคลที่จ ะมำดำรงต ำแหน่ งเปนกรรมกำรบริษทั ฯ เป นไปตำมแนวทำง นกำรแต่ง ตัง้ กรรมกำรตำม
ข้อ บังคับ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุค คลดังกล่ำวจะต้อ งมีคุณสมบัติค รบตำม ระรำชบั ัติม หำชนจำกัด .ศ. 2535
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ฯ
ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำก่งหน่งของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐำนอย่ นรำชอำณำจักร โดย ห้คณะกรรมกำรเลือกตัง้ ประ ำนกรรมกำรและอำจเลือกรองประ ำน
กรรมกำร ตำมที่เหนสมควรได้ โดยที่ประชุม ถ้ อื หุน้ เปน ้เลือกตัง้ กรรมกำรโดย ช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และ
วิ กี ำรต่อไปนี้

1.
2.

ถ้ อื หุน้ คนหน่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
ถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้อง ช้คะแนนเสียงที่มอี ย่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเปนกรรมกำรกได้ น
กรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเปนกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง ห้แก่ ้ ดมำกน้อยเ ยี ง ดไม่ได้

3. บุคคลซ่งได้รบั คะแนนเสียงสงสุดตำมลำดับลงมำเปน ไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เปนกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะ
งมีหรือจะ งเลือกตัง้ นครัง้ นัน้ นกรณีท่บี ุคคลซ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ นลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรทีจ่ ะ งมีหรือจะ งเลือกตัง้ นครัง้ นัน้ ห้ เ้ ปนประ ำนเปน อ้ อกเสียงชี้ขำด
ทัง้ นี้ สำหรับ กำร น้ จำกตำแหน่ งของคณะกรรมกำร นกำรประชุมสำมั ประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออกจำก
ตำแหน่ง 1 น 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออก ห้ตรงเปน 3 ส่วนไม่ได้ ก ห้ออกโดย
จำนวน กล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 น 3 กรรมกำรทีจ่ ะต้องออกจำกตำแหน่ง และกรรมกำรทีจ่ ะต้องออก นวำระนี้อำจเลือกเข้ำ
มำดำรงตำแหน่ง หม่กได้ นอกจำก น้ จำกตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะ น้ จำกตำแหน่ งเมื่อตำย ลำออก ขำด
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด ที่ประชุม ถ้ อื หุน้ มีมติ ห้ออก หรือศำลมี
คำสั ่ง ห้อ อก โดย นกรณีด งั กล่ ำว คณะกรรมกำรอำจเลือ กบุค คลซ่งมีคุณสมบัติ และไม่ม ีล ักษณะต้อ งห้ำ มตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดเข้ำเปนกรรมกำรแทน นกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซ่งเข้ำเปนกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอย่ นตำแหน่ งกรรมกำรได้เ ยี งเท่ำ
วำระที่ยงั เหลืออย่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อย
กว่ำ 3 น 4 ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออย่
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังห้ำมมิ ห้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีส ำ อย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษทั ฯ หรือเข้ำเปนหุน้ ส่วน นห้ำงหุน้ ส่วนสำมั หรือเปนหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับ ดิ นห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเข้ ำ
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เปนกรรมกำร นบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหำชนอื่น ซ่งประกอบกิจกำรอันมีส ำ อย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้ง ห้ท่ปี ระชุม ถ้ ือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้ง ห้บริษทั ฯ
ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม นสั ำ ดๆ ที่บริษทั ฯ ทำขน้ หรือถือหุน้ หุน้ ก้
เ มิ่ ขน้ หรือลดลง นบริษทั ฯ หรือบริษทั นเครือ
9.2.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเปนกรรมกำรอิสระ โดย จิ ำรณำจำกคุณสมบัติตำม
ระรำชบั ัติม หำชนจ ำกัด .ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั ย์แ ละตลำดหลัก ทรั ย์ฯ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถงประกำศข้อบังคับ และ/
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมกำรอิสระจะต้องมีอย่ำงน้อ ย 3 คน หรืออย่ำงน้ อย 1 น 3 แล้วแต่
จำนวน ดจะสงกว่ำ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิส ระต้อ งไม่ม ี ุร กิจ หรือ ส่ว นร่ว ม นกำรบริหำรงำน หรือ มี ลประโยชน์ เกี่ยวข้อ งกับบริษ ัท ฯ อันอำจมี
ลกระทบต่อกำรตัดสิน จโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ที่มสี ทิ อิ อกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถ้ อื
หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ห้นับรวมกำรถือหุน้ ของ ท้ ่เี กี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระ
รำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง นักงำน ที่ปรกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ้มี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ
ของ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้ น้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถงกรณีท่กี รรมกำรอิสระเคยเปนข้ำรำชกำร
หรือทีป่ รกษำ ของส่วนรำชกำรซง่ เปน ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เปนบุคคลทีม่ คี วำมสัม นั ท์ ำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย นลักษณะที่เปนบิดำ มำรดำ
ค่สมรส น่ี ้อง และบุตร รวมทัง้ ค่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น บ้ ริหำร ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ ม้ อี ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอ ห้เปนกรรมกำร บ้ ริหำรหรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัม นั ท์ ำง ุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ นลักษณะที่อำจเปนกำรขัดขวำงกำร ช้วจิ ำรณ ำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
เปนหรือเคยเปน ้ถอื หุน้ ที่มนี ัย หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของ ท้ ่มี คี วำมสัม นั ท์ ำง ุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถ้ อื หุน้ รำย ห ่หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้ น้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน
ควำมสัม นั ท์ ำง ุรกิจตำมวรรคหน่ ง รวมถงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเปนปกติเ ่อื ประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรือ ห้เช่ำอสังหำริมทรั ย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรั ย์หรือบริกำรหรือกำร ห้หรือรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ ห้ก้ยมื ค้ำประกัน กำร ห้สนิ ทรั ย์เปนหลักประกันหนี้สนิ รวมถง ฤติกำรณ์อ่นื ทำนอง
เดียวกัน ซ่งเปน ล ห้บริษทั ฯ หรือค่ส ั ำมี ำระหนี้ท่ตี ้องชำระต่ออีก ำ่ ยหน่ง ตัง้ แต่ 3% ของสินทรั ย์ท่มี ี
ตัวตนสุท ขิ องบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขน้ ไป แล้วแต่จำนวน ดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณ ำระหนี้
ดังกล่ำว ห้เปนไปตำมวิ กี ำรคำนวณมลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ นกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ นกำร จิ ำรณำ ำระหนี้ดงั กล่ำว ห้นับรวม
ำระหนี้ทเ่ี กิดขน้ นระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัม นั ท์ ำง รุ กิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เปนหรือเคยเปน ส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เปน ถ้ ือหุน้ ที่มนี ัย ม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบั ชี ซ่งมี
ส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอย่ เว้นแต่จะได้ ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื คำขออนุ ำตต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต.
6. ไม่เ ป นหรือ เคยเป น ้ ห้บริก ำรทำงวิช ำชี ด ๆ ซ่ง รวมถงกำร ห้บ ริก ำรเป นที่ป รกษำกฎหมำยหรือ
ทีป่ รกษำทำงกำรเงิน ซง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เปน ถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของ ้ ห้บริกำรทำงวิชำชี นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้ น้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7. ไม่เปนกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขน้ เ ่อื เปนตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ถ้ อื หุน้
ซง่ เปน ท้ เ่ี กีย่ วข้องกับ ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่ม ีส ำ อย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันที่ม ีนัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เปนหุน้ ส่วนทีม่ นี ัย นห้ำงหุน้ ส่วน หรือเปนกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง นักงำน ที่ปรกษำที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ อิ อกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซ่งประกอบกิจกำร
ทีม่ สี ำ อย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่น ดทีท่ ำ ห้ไม่สำมำรถ ห้ควำมเหนอย่ำงเปนอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษ ทั ฯ
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ห้ตดั สิน จ นกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ ม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีกำรตัดสิน จ น
รปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
นกรณีท่ไี ด้แต่งตัง้ บุคคล ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและเปนบุคคลที่มหี รือเคยมีควำมสัม นั ท์ ำง ุรกิจหรือกำร
ห้บริกำรทำงวิชำชี เกินมลค่ำทีก่ ำหนดตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อำจ จิ ำรณำ ่อน นั ห้ได้ หำก
เหนว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่ม ี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่และกำร ห้ควำมเหนที่เปนอิสระ และบริษทั ฯ ได้
เปิ ดเ ยข้อมลต่อไปนี้ นหนังสือนัดประชุม ถ้ อื หุน้ นวำระ จิ ำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำวแล้ว ดังนี้
ก. ลักษณะควำมสัม นั ท์ ำง ุรกิจหรือกำร ห้บริกำรทำงวิชำชี ทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เปนไปตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
ข. เหตุ ลและควำมจำเปนทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ห้บุคคลดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำรเสนอ ห้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคล ดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
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9.2.3 ผู้บริหาร
สำหรับกำรคัดเลือกกรรมกำร อ้ ำนวยกำร คณะกรรมกำรบริษทั เปน ก้ ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและ
แต่งตัง้ สำหรับกำรคัดเลือกรองกรรมกำร ้อำนวยกำร และ ้บริหำรตัง้ แต่ระดับ ้อำนวยกำร ่ำยขน้ ไป กรรมกำร
อ้ ำนวยกำรเปน ก้ ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ บ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3

คาตอบ ทนกรรมการ ะผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่ง ส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับ ดิ ชอบ นกำรกำกับ
กำรทำงำนของบริษทั ฯ และ ่ำนกำร จิ ำรณำควำมเหมำะสมโดยคำนงถง ลประโยชน์สงสุดต่อบริษทั ฯ สำหรับค่ำตอบแทน
กรรมกำรและ บ้ ริหำร นปี 2554 และปี 2555 มีรำยละเอียดดังนี้
9.3.1 คาตอบ ทนกรรมการ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำร (กรรมกำรที่เปน บ้ ริหำร หรือ
นักงำนของบริษทั ฯ) แต่จะจ่ำย ห้แก่กรรมกำรทีไ่ ม่มสี ว่ นร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้
ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 25562556 ได้ จิ ำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทน นรปของค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนและ
เบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
ตา หนง
ประ ำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประ ำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประ ำนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
กรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
45,000
35,000
45,000
35,000
-

บ ประชุม (บาท/ครัง)
15,000
15,000

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ นปี 2554 และ 2555
ชอ-สกุ
1. นำยตัน ำสกรนที
2. นำงอิง ำสกรนที
3. นำงสำวอำรยำ ำนิชำยุนนท์
4. นำงสำวสุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
5. นำยโช เอวีย่ จิน้
รวม
หมำยเหตุ :

ตา หนง
ประ ำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
-

กรรมกำรรำยที่ 4-5 ได้ลำออกจำกกำรเป นกรรมกำรบริษ ัท โดยที่ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษ ัท
ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติรบั ทรำบกำรลำออก
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ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ นงวด 3 เดือนแรกของปี 2556
ชอ-สกุ
1. นำยตัน ำสกรนที
2. นำงอิง ำสกรนที
3. นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
4. นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
5. นำย น นั ุ์ คงนันทะ
6. น.ส. อำรยำ ำนิชำยุนนท์
7. ล.อ.ต. ไ ฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
8. นำยประสำน ลิม้ ิ ั นกุล
9. นำยอิสสระชัย เดชำฤท ิ ์
รวม

ตา หนง
ประ ำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ม.ค.-ม.ค. 2556
135,000
105,000
105,000
345,000

หมำยเหตุ: ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้
กรรมกำรลำดับที่ 3-5 และ 7-9 ห้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุมวิสำมั ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุม ำ นั ์ 2556 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำร หม่ดงั กล่ำว
9.3.2 คาตอบ ทนผู้บริหาร
นปี 2554 และ นปี 2555 และ นงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส
และค่ำตอบแทนอื่นๆ ห้แก่ บ้ ริหำรบริษทั ฯ ดังนี้
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทน บ้ ริหำรของบริษทั ฯ นปี 2554 และปี 2555
ป 2554
ป 2555
ม.ค.-ม.ค. 2556
ประ ภท
จานวน คาตอบ ทน จานวน คาตอบ ทน จานวน คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
(รา )
(บาท)
(รา )
(บาท)
เงินเดือน
4
7,852,836
4
7,968,803
5
5,247,000
เงินโบนัส
4
1,087,356
3
1,621,540
5
รวม
8,940,192
9,590,343
5,247,000
หมำยเหตุ: . นปี 2555 บ้ ริหำรระดับรอง อ้ ำนวยกำร ( ุรกิจอำหำร) ได้ลำออกไป นเดือนมกรำคม 2555 ทำ ห้เหลือ
บ้ ริหำรจำนวน 3 ท่ำนและมีกำรจ่ำยเงินโบนัส ห้ บ้ ริหำรเ ยี ง 3 ท่ำน สำหรับ นปี 2556 มี บ้ ริหำรเ มิ่ ขน้ มำอีก 2
รำยคือคุณตันและคุณอิง ำสกรนที
9.3.3 คาตอบ ทนอนๆ
ไม่ม ี
9.4 การกากับดู กิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักถงควำมสำคั ของกำรกำกับดแลกิจกำรทีด่ ี ตำมหลักกำรทีก่ ำหนดโดยตลำดหลักทรั ย์ฯ ทัง้ นี้ ห้กรรมกำร
บ้ ริหำรและ นักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี เ ่อื ควำมโปร่ง สและเ มิ่ ประสิท ิ ำ นกำรบริหำร
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จัดกำร และเ ่อื เ ิ่ม ขีดควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนเ ิ่ม มลค่ำแก่ ้ถือ หุ้น นระยะยำว โดยแนวทำงปฏิบตั ิ
สำมำรถแบ่งออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที ่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถงควำมสำคั และสิท ขิ อง ถ้ อื หุน้ โดยมีควำมตัง้ จทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุ น ถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ขิ องตนเอง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ นเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวก นกำร ช้สทิ ิ
ของ ถ้ อื หุน้ รำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ ห้ข้อ มล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุ ม ตลอดจนข้อ ม ลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้อ งกับเรื่องที่ต้อ ง
ตัด สิน จ นที่ป ระชุม แก่ ้ถือ หุ้น เป นกำรล่ ว งหน้ ำ อย่ำ งเ ีย ง อและทัน เวลำ และควรแจ้ง ห้ ้ถือ หุ้น ทรำบ
กฎเกณฑ์ต่ ำ งๆ ที่ ช้ นกำรประชุ ม ขัน้ ตอนกำรลงมติ รวมถ งกำรแ ร่ข้อ ม ลดัง กล่ ำ ว น Website ของ
บริษทั ฯ เปนกำรล่วงหน้ ำก่อนที่จะจัดส่งเอกสำร เ ่อื เปิ ดโอกำส ห้ ้ถือหุ้นได้มเี วลำศกษำข้อมลประกอบกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเ ยี ง อก่อนได้รบั ข้อมล นรปแบบเอกสำรจำกบริษทั ฯ
(2) บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำร ดๆ ทีเ่ ปนกำรจำกัดโอกำสของ ถ้ อื หุน้ นกำรศกษำสำรสนเทศของบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวก ห้ ถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ิ นกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต มที่
(4) ประ ำนทีป่ ระชุมได้จดั สรรเวลำ ห้เหมำะสมและส่งเสริม ห้ ถ้ อื หุน้ มีโอกำส นกำรแสดงควำมเหนและตัง้ คำถำม
ต่อทีป่ ระชุม นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำส ห้ ถ้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
(5) กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุม ถ้ อื หุน้ และ ถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมประ ำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ นเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้องได้
หมวดที ่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ติ ่อ ถ้ อื หุน้ ห้เท่ำเทียมกัน รำยละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวก ห้ ้ถือ หุ้น ส่วนน้ อย นกำรเสนอเ ิ่ม วำระกำรประชุ ม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ถ้ อื หุน้
(2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเ ่อื จิ ำรณำจะเ มิ่ วำระที่ ถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะไม่เ มิ่ วำระกำรประชุม ที่ไม่ได้แจ้งเปนกำรล่วงหน้ ำโดยไม่จำเปน โดยเ ำะวำระ
สำคั ที่ ถ้ อื หุน้ ต้อง ช้เวลำ นกำรศกษำข้อมลก่อนกำรตัดสิน จ
(4) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดวิ กี ำร ห้ ถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเ ่อื เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
ได้
(5) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุ น ห้ ้ถอื หุ้น ช้หนังสือมอบ ันทะรปแบบที่ ้ถอื หุ้นสำมำรถกำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงได้และควรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเปนทำงเลือก นกำรมอบ นั ทะของ ถ้ อื หุน้
(6) คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ สนับสนุ น ห้ม ีก ำร ช้บ ัต รลงคะแนนเสีย ง นวำระที่ส ำคั เ ่ือ ควำมโปร่ง ส นกำร
ตรวจสอบ
(7) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำส ห้ ถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ แิ ต่งตัง้ กรรมกำรเปนรำยคน
(8) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ขอ้ มล ำย นเปนลำยลักษณ์อกั ษร
และแจ้งแนวทำงดังกล่ำว ห้ทุกคน นองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรกำหนด ห้กรรมกำรทุกคนและ บ้ ริหำรที่มหี น้ำที่
รำยงำนกำรถือครองหลักทรั ย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ห้คณะกรรมกำรประจำ
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หมวดที ่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ิต่อ ้มสี ่วนได้เสียและคำนงถงสิท ขิ อง ้ม ีส่วนได้เสียทัง้ ำย นและ ำยนอกของบริษทั ฯ
รวมถงกำรคุ้มครองและรักษำสิท ขิ อง ้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุติ รรมและถกต้องตำมกฎหมำย รำยละเอียดดังซ่ง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยและแนวทำงดำเนินกำรทีช่ ดั เจน นกำรปฏิบตั ติ ่อ ม้ สี ่วนได้เสีย และบริษทั ฯ มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทีม่ คี วำมอิสระ จิ ำรณำและตรวจสอบข้อมลตำมกระบวนกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้
หมวดที ่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ห้ควำมสำคั นกำรเปิ ดเ ยข้อมลของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมลทำงกำรเงินและข้อมลที่ม ิ ช่ขอ้ มลทำงกำรเงินอย่ำงถกต้อง
ครบถ้วน ตำมกฎระเบียบกำรเปิ ดเ ยข้อมลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั ย์ฯ รำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะเปิ ดเ ยข้อมลตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดและ ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรั ย์ฯ แบบแสดงรำยกำร
ข้อมลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี และจะเปิ ดเ ยข้อมลทัง้ ำษำไทยและ ำษำอังกฤษ ่ำน
Website ของบริษทั ฯ ด้วย
(2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดเ ยนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำรที่ได้ร ับควำมเหนชอบไว้โดยสรุป และ ล
กำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำว ำ่ นรำยงำนประจำปี และ Website ของบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปน ้รบั ิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินทีป่ รำกฏ นรำยงำนประจำปี
(4) บริษทั ฯ มีกำรกำหนดขอบเขตและหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจำนวนครัง้ ของ
กำรประชุมและจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม นปี ท่ี ่ำนมำและควำมเหนจำกกำรทำ
หน้ำที่ นแบบแสดงรำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ 56-1)
(5) บริษ ัท ฯ จะเปิ ด เ ยค่ ำ ตอบแทนแก่ ก รรมกำรและ ้บ ริห ำรระดับ ส งที่ส ะท้ อ น ำระหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับ ดิ ชอบ นแบบแสดงรำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที ่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีจำนวนรวม 9 ท่ำน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี แบ่งเปนกรรมกำร
จำก ำ่ ยบริหำร 6 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้มำจำก ำ่ ยบริหำร 3 ท่ำน ซ่งมีกรรมกำรที่มคี ุณสมบัตเิ ปน
อิสระตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่ำน ซ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงำน
ก.ล.ต. ที่กำหนด ห้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 น 3 ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมด ซง่ คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เปน ท้ รงคุณวุ จิ ำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ ด้ำน
รุ กิจ บั ชีและกำรเงิน ซง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุน รุ กิจของบริษทั ฯ
1.2 บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
1.3 ประ ำนกรรมกำรและกรรมกำร อ้ ำนวยกำรเปนบุคคลเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดของเขต
หน้ำทีค่ วำมรับ ดิ ชอบเ ่อื เปนกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงชัดเจน
1.4 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษทั ฯ เ ่อื ทำหน้ำที่ ห้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และปฏิบตั ิหน้ำที่ นกำรดแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รวมถง
กำรประสำนงำน ห้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร
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2. คณะกรรมการชุด อ
2.1 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกระจำยอำนำจ นกำรบริหำรงำนที่มปี ระสิท ิ ำ และมีควำมโปร่ง ส น
กำรบริหำรจัดกำร โดยจัด ห้ม ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ เ ่อื เปนกำรแบ่งเบำ ำระหน้ ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำร จิ ำรณำ นเรื่องต่ำงๆ เ ่อื ห้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี
และจัด ห้ ม ีค ณะกรรมกำรบริห ำรเ ่ือ ช่ ว ย นกำร ิจ ำรณำและกลัน่ กรองงำนเ ำะเรื่อ งเ ่ือ
ประกอบกำรตัดสิน จของกรรมกำร อ้ ำนวยกำรหรือเ ่อื เสนอ
2.2 ประ ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนกรรมกำรอิสระเ ่อื ควำมโปร่ง สและเปนอิสระ นกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่
3. บทบาท หน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.1 กำหนดวิสยั ทัศน์ ำรกิจ กลยุท ์ เป้ำหมำย แ น ุรกิจและงบประมำณของบริษทั ฯ เปนประจำทุกปี
รวมทัง้ จัด ห้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปนประจำเ ่อื กำกับดแล ห้ ่ำยจัดกำรดำเนิน ุรกิจ
เปนไปตำมแ น รุ กิจทีก่ ำหนดอย่ำงมีประสิท ิ ำ และประสิท ิ ล
3.2 กำหนดนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำร และบทบั ตั เิ กี่ยวกับจรรยำบรรณและจริย รรมทำง ุรกิจ
จริย รรมของกรรมกำร บ้ ริหำรและ นักงำน ห้เปนลำยลักษณ์อกั ษรเ ่อื เปนแนวทำงปฏิบตั ิ ำย น
องค์กร
3.3 กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของ ลประโยชน์ อย่ำงชัดเจน เ ่อื ลประโยชน์
ของบริษ ัท ฯ และ ้ถือ หุ้น โดยรวมเป นส ำคั ซ่งคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ
บริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเ ยข้อมล ห้ถกต้องครบถ้วน
3.4 กำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน ห้ม ีร ะบบควบคุม ที่ม ีป ระสิท ิ ำ และปฏิบ ัติต ำมกฎ ระเบีย บและ
นโยบำย
3.5 กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และมีกำรรำยงำน ห้ ำ่ ยบริหำรรับทรำบเปน
ประจำ
4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
4.1 บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำงน้อย 3
เดือนต่อครัง้ และจะมีกำรประชุม เิ ศษเ มิ่ เติมตำมควำมจำเปน ซ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุกท่ำน ห้
ควำมสำคั โดยจะเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิ ประชุมที่กำหนดวำระชัดเจน
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เ ่อื ห้กรรมกำรมีเวลำ นกำร จิ ำรณำศกษำวำระกำรประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุม
4.2 นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเหนได้อย่ำงเปิ ดเ ยและ
เปนอิสระ มีกำรบันทกรำยงำนกำรประชุมเป นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเกบรำยงำนกำรประชุมที่ ่ำน
กำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เ ่อื ห้กรรมกำรและ ้ท่ีเกี่ยวข้อ งตรวจสอบได้ นอกจำกนี้
บ้ ริหำรระดับสงยังเข้ำร่วมประชุมเ ่อื ห้รำยละเอียดเ มิ่ เติมเ ่อื ช้กำรประกอบกำร จิ ำรณำวำระ
ต่ำงๆ อีกด้วย
4.3 ประ ำนกรรมกำร เปน ้ จิ ำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมี
ควำมเปนอิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องเข้ำสว่ ำระกำรประชุม
4.4
บ้ ริหำรระดับสงเข้ำร่วมประชุม
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ทัง้ นี้ รำยละเอียดจำนวนครัง้ ของกำรประชุม และจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วมประชุ ม
ตัง้ แต่ปี 2554 ถงปี 2555 ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ สรุป
ได้ดงั นี้
รำยละเอียดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2554-2555 และ ม.ค.-มี.ค. 2556

รา นามคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยตัน ำสกรนที
นำงอิง ำสกรนที
นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
นำย น นั ุ์ คงนันทะ
น.ส. อำรยำ ำนิชำยุนนท์
ล.อ.ต. ไ ฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
นำยประสำน ลิม้ ิ ั นกุล
นำยอิสสระชัย เดชำฤท ิ ์
น.ส. สุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
นำยโช เอวีย่ จิน้

ป 2554
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7

ป 2555
ป 2556
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
บริษทั ฯ
ตรวจสอบ
6/6
5/5
6/6
5/5
4/4
4/4
4/4
6/6
5/5
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
3/3
6/6
6/6
-

หมำยเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติ
รับทรำบกำรลำออกของกรรมกำรลำดับที่ 10 และ 11 และมีมติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรลำดับที่ 3-4
เ ่อื ดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำรที่ออก รวมทัง้ มีม ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้ กรรมกำร หม่อีก 4 ท่ำนคือ
ลำดับ 5 และ 7-9 ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ โดยที่ประชุมวิสำมั ถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 12 กุม ำ นั ์ 2556 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำร หม่ดงั กล่ำว
5. การประ มินตน องของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะจัด ห้มกี ำรประเมิน ลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรโดยรวม รวมทัง้
กำรประเมิน ลกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเอง โดยได้เริม่ ทำกำรประเมิน นปี 2556
6. คาตอบ ทน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปน ป้ ระเมิน ลงำนของกรรมกำร อ้ ำนวยกำรเปนประจำทุกปี เ ่อื นำไป ช้ นกำร
จิ ำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร ้อำนวยกำรสำหรับค่ำตอบแทนของ ้บริหำรระดับสงนัน้ จะ ช้
หลักเกณฑ์และนโยบำยที่ค ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด ำย ต้กรอบที่ไ ด้รบั อนุ มตั ิจำก ้ถือ หุ้น ซ่งเป น
ลตอบแทนทีจ่ ง จ นระยะยำวทีส่ อดคล้องกับ ลประกอบกำรของบริษทั ฯ และ ลงำนของ บ้ ริหำรแต่ละท่ำน
โดยคำนงถง ลประโยชน์สงสุดของบริษทั ฯ
7. การ ฒ
ั นากรรมการ ะผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ส่งเสริม ห้กรรมกำรและ ้บริหำรร่วมสัมมนำและ กอบรมเ ่อื ั นำควำมร้ นทุกๆ
ด้ำนเ ่อื เ มิ่ ศักย ำ นด้ำนกำรกำกับดและกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง
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9.5

การดู

รองการใช้ข้อมู ภา ใน

เ ่อื ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้ จิ ำรณำและอนุ มตั กิ ำร
กำหนดนโยบำยกำรกำกับดแลเรื่องกำร ช้ขอ้ มล ำย นของบริษทั ฯ รำยละเอียดดังนี้
1. กรรมกำร บ้ ริหำร นักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ
2. กรรมกำร บ้ ริหำร นักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเ ย
หรือแสวงหำ ลประโยชน์ แก่ตนเองหรือเ ่อื ประโยชน์ แก่บุคคลอื่น ดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รบั
ลตอบแทนหรือไม่กตำม
3. กรรมกำร บ้ ริหำร นักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทำกำรซื้อขำยโอนหรือรับโอนหลักทรั ย์ของบริษทั ฯ โดย
ช้ควำมลับ และ/หรือข้อมล ำย นบริษทั ฯ และ/หรือ เข้ำทำนิ ติกรรมอื่น ดโดย ช้ควำมลับ และ/หรือข้อ มล ำย นของ
บริษทั ฯ อันอำจก่อ ห้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้ ห้รวมควำมถง ค่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ ำวะของกรรมกำร บ้ ริหำร นักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯด้วย ้ ดที่ ำ่ ื นระเบียบข้อบังคับ
ดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำ ดิ อย่ำงร้ำยแรง
4. บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ขอ้ มล ำย นโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ำมมิ ห้
กรรมกำร ้บริหำร นักงำนระดับตัง้ แต่ อ้ ำนวยกำร ่ำยขน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมล ำย น ทำกำรซื้อขำย
หลักทรั ย์ของบริษทั ฯ ำย น 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเ ยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และเปนเวลำ 48
ชั ่วโมง ำยหลังข้อมลสำรสนเทศสำคั ถกเปิ ดเ ย
5. กรรมกำร บ้ ริหำร และ นักงำนระดับตัง้ แต่ ้อำนวยกำร ่ำยขน้ ไป จะต้องรำยงำนรำยกำรซื้อหรือขำยหลักทรั ย์ของ
บริษทั ฯ ห้บริษทั ฯ ทรำบทุกครัง้
นโ บา

ะวิ การดู ผู้บริหารในการนาข้อมู ภา ในบริษทั ปใช้

บริษทั ฯ มีนโยบำยป้องกันกำรนำข้อมล ำย นของบริษทั ไป ช้ โดยเ ำะข้อมลทีเ่ กีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
ก่อนทีจ่ ะเ ยแ ร่ต่อสำ ำรณชน โดยกำรจำกัดจำนวนบุคคลทีจ่ ะทรำบข้อมล นวงจำกัด และจัด ห้มกี ำร ห้ควำมรแ้ ก่
บ้ ริหำร เ ่อื รับทรำบ ำระหน้ำที่ ที่ บ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรั ย์ของตน ของคส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ
ำวะซง่ ถือหลักทรั ย์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำม ระรำชบั ตั หิ ลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ .ศ. 2535
รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเ มิ่ เติม (“ .ร.บ.ห กั ทรั ”) และบริษทั ฯ ได้กำหนด ห้ บ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือ
หลักทรั ย์ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั ย์และตลำดหลักทรั ย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง .ร.บ.หลักทรั ย์ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ ได้กำหนดห้ำม บ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมล ำย นกระทำกำร ดๆ ซง่ เปนกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง
.ร.บ.หลักทรั ย์
9.6

บุค ากร
บริษทั ฯ ถือว่ำ นักงำนของบริษทั ฯ เปนทรั ยำกรทีม่ คี ำ่ อย่ำงยิง่ จง ห้ควำมสำคั ต่อกำรบริหำรและกำร ั นำบุคลำกร
เ ่อื ห้คงไว้ซง่ บุคลำกรทีม่ คี วำมรค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อันจะเปน น้ื ฐำนของศักย ำ กำรแข่งขันของบริษทั ฯ
ก. จานวน นักงานทังหมด
ณ วันที่ 31 นั วำคม 2554 และ 2555 และ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มี นักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 354 คน 381 คน
และ 183 คน ตำมลำดับ โดยเปน นักงำนประจำทัง้ หมด
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ตำรำงแสดงรำยละเอียดจำนวน นักงำน นแต่ละสำยงำนตัง้ แต่ปี 2554 – 31 มีนำคม 2556
ผนก/ า
1. สำนักกรรมกำร
2. บั ชีกำรเงิน
3. รุ กิจเครื่องดื่ม
4. โรงงำน
5. ออกแบบ
6. สื่อสำรกำรตลำด
7. กำรตลำดออนไลน์
8. ทรั ยำกรบุคคล
9. ั นำ ุรกิจ
10. จัดซือ้
11. กฎหมำย
12. ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
13. รุ กิจอำหำร
รวมทังหมด

จานวน นักงาน
31 .ค. 54 31 .ค. 55 31 ม.ค. 56
13
12
17
7
8
8
18
17
19
38
86
112
4
5
6
2
3
3
5
5
5
5
10
5
5
8
3
2
2
3
2
1
2
253
224
354
381
183

ข. การ ป น ป งจานวน นักงานอ างมนั สาคั ในชวง 3 ปทผานมา
จำนวน นักงำน ณ 31 มีนำคม 2556 ลดลง 198 คนจำก ณ สิน้ ปี 2555 เนื่องจำกบริษทั ฯ ได้มกี ำรขำย ุรกิจ
อำหำร จงได้มกี ำรโยกย้ำย นักงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับ รุ กิจอำหำรออกไปด้วย
ค. ข้อ ิ าทด้าน รงงานทสาคั ในชวง 3 ปทผานมา
-ไม่ม-ี
ง. ผ ตอบ ทน นักงาน
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำย ลตอบแทน ห้แก่ นักงำน นลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือ น เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชี เบี้ยประกันกลุ่ม ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทนอื่น โดย ลตอบแทน นักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ ำที่
ระดับ บ้ ริหำร) ปี 2554 และ ปี 2555 มีดงั นี้
คาตอบ ทน (บาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ป 2554
46,496,058
4,320,736
14,243,017
65,059,811

ป 2555
84,282,118
11,014,608
34,689,942
129,986,668

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลีย้ งชี เงินประกันสังคม ค่ำยำน ำหนะ ค่ำโทรศั ท์ เปนต้น
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15,678,209
2,567,123
7,884,008
26,129,340
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จ. นโ บา ในการ ฒ
ั นาบุค ากรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยทีจ่ ะ ั นำ นักงำนเ ่อื เ มิ่ ศักย ำ นกำรปฏิบตั งิ ำนของ นักงำนซ่งจะส่ง ลต่อศักย ำ น
กำรแข่งขันและ ลักดัน ห้องค์กรบรรลุส่เป้ำหมำยได้อย่ำงยั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จงส่งเสริม ห้ นักงำนมีโอกำส
เ มิ่ ทักษะ นกำรปฏิบตั งิ ำน แสวงหำควำมร้ หม่ๆ รวมถงกำรมีควำมรับ ดิ ชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้
 กำร ั นำอำชี ของ นักงำน ได้กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ ำ นสำยอำชี เ ่อื ห้ นักงำนรับร้ว่ำ
ตนเองสำมำรถเลื่อนตำแหน่ง หรือสำมำรถโอนย้ำยหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนงำนไปยังหน่ วยงำนอื่นๆ บน
น้ื ฐำนของควำมรค้ วำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนตำแหน่ ง/ปรับ
ระดับตำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน
 กำร กอบรมและ ั นำ นักงำน จะมุง่ เน้นกำร กอบรม ำย นตำมแ นกำร กอบรมที่ครอบคลุมทัง้ ด้ำน
กำร ั นำควำมร้ควำมสำมำรถ กำร ั นำทัศนคติ และกำร ั นำทักษะกำรปฏิบตั ิงำน ซ่ง ช้ทงั ้ กำร
กอบรม ำย นและ ำยนอก โดย ห้โอกำสอย่ำงทั ่วถงและสม่ำเสมอ และเหมำะสมกับ นักงำนแต่ละ
ตำแหน่งเ ่อื ั นำควำมรแ้ ละศักย ำ นกำรทำงำนของ นักงำน
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