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9.

กการจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ (ณ วันที่ 7 ตุลาคคม 2556)

บริษัท พี.ซี.เออส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 หนา 74

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสรางของ
คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงิน โดยนายจักรมณฑจบการศึกษาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จาก California State University Northridge ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และในปจจุบันยังดํารงตําแหนง
เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) และเปนประธานกรรมการ บริษัท
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแตงตั้งนาย
อังกฤษ รุงโรจนกิติยศ เปนกรรมการบริษัท แทนนายเทตซึโอะ โทมาโก ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนามคือ นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล และบุคคล 2 ใน 5 คนตอไปนี้คือนายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ นาง
วรรณา เรามานะชัย นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ นายกุญชร เรามานะชัย และนายพลเอก รุงโรจนกิติยศ รวมเปน 3 คนลงลายมือ
ชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการคือ นางสุนทรี รอดประจง และเลขานุการบริษัท คือ
นางบุษรา บัวเผื่อน
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการและฝายจัดการ
จัดทํา
3. กํา กับ ดูแ ลการบริห ารงานและผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจาหนาที่บริ หาร ฝา ยจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาวของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ
5. ดําเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และพิจารณาคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
8. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร
และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกกลุมดวยความเปนธรรม
9. พิจารณาอนุมัติ แ ตง ตั้งบุคคลของบริษั ท ฯ และบริษัท ยอ ยที่มีคุณสมบัติแ ละไมมีคุ ณสมบัติตองหามตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารง
ตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเพื่อ นํา เสนอตอ ที่ประชุมผูถือ หุ นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
10. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดและกําหนดอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได
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12. พิจารณาแตงตั้งผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย (โดยผูบริหารใหเปนไปตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากําหนด
คาตอบแทนของผูบริหารดังกลาว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตรสัมมนาตาง ๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ในการกํากับดูแลและบริหารจัดการบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี้
15. เพื่อใหบริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือนเปน
หนวยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อใหบริษัทฯ มีกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้ง
มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัท
โดยใหกรณีดังตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
15.1 เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ก)

การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแตงตั้งมีดุลยพินิจ
ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม เวนแตเรื่องที่
กําหนดไวในขอ 15
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น ตองมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

(ข)

กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
ดังกลาวแลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย

(ค)

พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย

สวนที่ 2 หนา 77

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(ง)

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
รายการตั้งแตขอ (จ) ถึงขอ (ฎ) นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญ และหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
ยอย กรรมการและผูบริหารซึ่งบริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยเขา
ทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ

(จ)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัทยอย

(ฉ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(ช)

การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย

(ซ)

การเขา ทํา แกไ ข หรือ เลิกสัญญาเกี่ย วกับการใหเชากิจการของบริษัท ยอ ยทั้ง หมดหรือบางสวนที่ สํา คัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบง
กําไรขาดทุนกัน

(ฌ) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ
(ญ) การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระทางการ
เงินเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลองหรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรื อการใหความ
ชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น
(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทยอย
15.2 เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอนบริษัทยอยเขาทํารายการ
(ก)

กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
ดังกลาว แลวอยูในเกณฑตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑดังกลาวดวย

(ข)

การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไมเปนไปตาม
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทฯ ในบริษัท
ยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น หรือเปนผลใหสัดสวนการถือ
หุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุน
ชําระแลวของบริษัทยอยนั้น
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(ค)

การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาใน
ทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้ง
ทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัท
ยอยในการเขาทํารายการอื่นใด ที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย

(ง)

การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการบริษัทยอยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับ
ขนาดของบริษัทฯ โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แลวอยูในเกณฑ
ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

(จ)

รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัท ยอยอยางมี
นัยสําคัญ

16. กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยางตอเนื่อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตอ
บริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแต
กรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม อยางครบถวนและถูกตอง
17. กรรมการของบริษัทฯ ตองจัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ
เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวา บริษัท
ยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่องและ
นาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแลผล
การดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลได
โดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือ
มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมี
สวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมตั ิไว
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือ หุน สามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปน อัตราจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถา จํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรก
และป ที่ ส องภายหลั ง การแปรสภาพนั้ น ให จั บ สลากกั น ว า ผู ใ ดจะออก ส ว นป ห ลั ง ๆ ต อ ไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมไดโดยที่
ประชุมผูถือหุน
9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ
1. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
2. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
3. นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมี นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช เปนผูมีความรูและประสบการณที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
และมี นายกิตติศักดิ์ ชนกมาตุ กรรมการบริหาร ของบริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ในฐานะหนวยงานภายนอก
ที่ไดรับวาจาง (Outsource) ใหเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตงตั้งโยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทน
ของบุคคลดังกลาวรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
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(1)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

(2)

ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3)

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4)

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

(5)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

(6)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

(7)

ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)

(8)

รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1)

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

(2)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(3)

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ

หรือกฎหมายที่

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงดังกลาวประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับ
เขาดํารงตําแหนงไดอีก
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9.1.3

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

คณะผูบริหาร

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ
ตําแหนง
1. นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายกุญชร เรามานะชัย
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการและผูอํานวยการฝายวิจัยพัฒนาวิศวกรรม
3. นายณัฐวัฒน อัสดรมิ่งมิตร
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงินและผูอํานวยการฝายบริหารองคกร
4. นายทาอิจิ อุชิโอดา
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมการผลิต
5. นางบุษรา บัวเผื่อน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
6. นางอําไพพรรณ ธรรมาวัฒน
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
7. นางสุนทรี รอดประจง
ผูอํานวยการฝายบริหารความสัมพันธภายนอกองคกร
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของประธาน
เจาหนาที่บริหารไวดังนี้
1. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดกลยุทธ และแผนการทางธุรกิจ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท และดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธ
และแผนการทางธุรกิจที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
3. ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
5. อนุมัติ และ/หรือ มอบอํานาจการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัทฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใหดําเนินการแทน ทั้งนี้ใหรวมถึง ธุรกรรมใดๆ ที่ไมเปนการ
ผูกพันทรัพยสินของบริษัทฯ โดยตรง
6. ประสานงาน ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท
7. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหมๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
บริษัทฯ
8. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หาง ราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายการดําเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว
10. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย
มอบหมายไว

เพื่อบัญชีบริษัทฯ
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

11. อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ
ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป

และใหนําเสนอ

12. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายสําหรับป หรือที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมี
มติอนุมัติในหลักการไวแลว
13. ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล ในการ
ทําธุรกิจ
14. สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร
15. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ
16. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคา เชน ซื้อขายสินคาดวยราคาตลาด การคิด
คาธรรมเนียมบริการในอัตราคาธรรมเนียมปกติ และการใหเครดิตเทอมเหมือนลูกคาทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ภายใตนโยบายที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
17. อนุมัติการแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงานระดับผูบริหาร
18. ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บริหาร ไมมี
อํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไมใชเปนเงื่อนไขปกติทางการคา รายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ยกเวนเปนรายการที่เปนเงื่อนไขปกติทาง
การคาที่ไดมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ
โดยไดอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไวและไดขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ในการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแลวเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
9.1.4

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ไดมีมติแตงตั้งนางบุษรา บัวเผื่อนใหทําหนาที่เปน
เลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัทฯ
(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

9.2.1

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับบุคคลที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ มีประวัติการทํางานที่ดี และ
มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยาง
เพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
องคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกดวย มีกระบวนการที่โปรงใส สรางความมั่นใจใหแก
ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตอง
มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
ในการแตงตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงในปจจุบันจะรวมกันหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยจะพิจารณาจากความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ที่มีประสบการณในธุรกิจที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหม
จะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของ
บริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
มี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป
แรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1.

ตาย

2.

ลาออก

3.

ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย

4.

ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียง
และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.

ศาลมีคําสั่งใหออก
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คณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1.

ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

2.

ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4.

ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือให
กูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตยี่สิบ
ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย

สวนที่ 2 หนา 85

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

6.

ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

7.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8.

ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา
หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9.

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม
บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และ
11. ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและประสบการณ
ดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได นอกจากนี้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และ
ความมีจริยธรรม เปนตน
9.2.3

ผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจากบุคลากรที่มี
ประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

โโครงสรางองคคกรของบริษทย
ทั อยของบริษษัทฯ

9.3

บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิรค จํากัด (“PCW”)

คณะกรรมมการของ PCW
W
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการรของ PCW มีจจํํ านวน 2 ทาน ประกอบด
ป
วยราายชื่อดังตอไปนีนี้
ชื่อ
1. นายยประสงค อดุลยรัตนนุกุล
2. นายยกุญชร เรามานนะชัย

ตําาแหนง
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: 1. กรรมการผูมีม อํานาจลงนามคืคือ นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล และ นายกุญชร เรามานะชัยลงลลายมือชื่อและประะทับตราสําคัญขออง
บริษัท
2. ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการของบบริษัทฯ ครั้งที่ 5//2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติเปลี่ยนแปลลงกรรมการบริษทของ
ทั
PCW เพื่อให
ใ
เปนไปตามนโยบายการกํากัับดูแลและการบริริหารจัดการบริษทย
ทั อยและบริษัทรวม โดยอนุมัตแิ แตงตั้งนายประสงค อดุลยรัตนนุกุกล
และนายกุญชร
ญ เรามานะชัย เปนกรรมการบริษษัท แทนนายศิรพงษ
พิ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณาา เรามานะชัย

คณะผูบริหารของ PCW
ณ วันที่ 7ตุลาคม 2556 ตําแหนงผูบริหารของ
ห
PCW มีจํานวน 5 ตําแหน
แ ง แตละตําแหนงประกอบบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําาแหนง
ผูจัดกการโรงงาน
ผูจัดการใหญฝฝ ายพัฒนาวิศวกรรม
ผูจัดการใหหญฝายการผลิต
ผูจ ัดการใหญฝาายตรวจสอบคุณภาพ
ณ
ผูจ ัดการใหญฝาายรับประกันคุณภาพ
ณ
ผูบริหารหน
ห วยงานสสนับสนุน (จากบริษัทฯ) 1/

นายยศรัณย กิ่งแกว
นายยกุญชร เรามานนะชัย
นายยทาอิจิ อุชิโอดา
นางงลัดดาวัลย นันทศรี
น
นางงอําไพพรรณ ธรรมาวัฒน
นายยณัฐวัฒน อัสดรมิ
ด ่งมิตร

หมายเหตุ:

1/

ฝายสนับสนนุนจากบริษัทฯ ไดดแก ฝายบริหารอองคกร ฝายบริหารรความสัมพันธภายนอกองค
า
กร ฝาายขาย
และ การตลลาดฝายบัญชีและะการเงินจากบริษษัั ทฯ
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สวนที่ 2 บริษษัทที่ออกหลักทรัพย
พ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสสติ้ง จํากัด (“PCCD”)

คณะกรรมมการของ PCDD
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการรของ PCD มีจํ านวน 6 ทาน ประกอบด
ป
วยราายชื่อดังตอไปนีนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นายยประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายยพชร ทนงเกียรติ
ร ศักดิ์
นายยศรัณย กิ่งแกว
นายยหัสพงศ วาริพัพันธวรกุล
นายยณัฐวัฒน อัสดรมิ
ด ่งมิตร
นายยกุญชร เรามานนะชัย

ตําาแหนง
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ
กรรรมการ

หมายเหตุ: 1. กรรมการผูมีมอี ํานาจลงนามคือ นายประสงค ออดุลยรัตนนุกุล หรืรือ นายพชร ทนงงเกียรติศักดิ์และ นนายกุญชร เรามาานะชัยรวมเปนสออง
คนลงลายมืมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริริษัท
2. ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการของบบริษัทฯ ครั้งที่ 5//2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติเปลี่ยนแปลลงกรรมการบริษทของ
ทั
PCD เพื่อให
ใ
เปนไปตามนโยบายการกํากัับดูแลและการบริริหารจัดการบริษทย
ทั อยและบริษัทรวม โดยอนุมัตแิ แตงตั้งนายประสงค อดุลยรัตนนุกุกล
นายพชร ทนงเกี
ท ยรติศักดิ์ นายศรั
น ณย กิ่งแกว นายหัสพงศ วาาริพันธวรกุล นายยณัฐวัฒน อัสดรมิมิ่งมิตร และนายกกุญชร เรามานะชัชัย
เปนกรรมการบริษัท แทนนายศิริพงษ รุงโรจนนกิติยศ และนางวรรรณา เรามานะชััย
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

คณะผูบริหารของ PCD
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตําแหนงผูบริหารของ PCD มีจํานวน 5 ตําแหนง แตละตําแหนงประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตําแหนง
ผูจัดการโรงงาน
ผูชวยผูจัดการโรงงาน (รักษาการ)
ผูจัดการใหญโรงงานแมพิมพ
ผูจัดการใหญโรงงานฉีดอลูมิเนียม
ผูจัดการใหญโรงงานแมชีน (รักษาการ)
ผูบริหารหนวยสนับสนุน (จากบริษัทฯ) 1/

นายพชร ทนงเกียรติศักดิ์
นายบุญชวย จันทะกูต
นายทรงพล เห็นกลาง
นายพงษอินทร อุนอินทร
นายจันทร วกสูงเนิน
นายณัฐวัฒน อัสดรมิ่งมิตร

หมายเหตุ:

1/

ฝายสนับสนุนจากบริษัทฯ ไดแก ฝายบริหารองคกร ฝายบริหารความสัมพันธภายนอกองคกร ฝายขาย
และ การตลาดฝายบัญชีและการเงินจากบริษัทฯ
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พ

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชชน)

บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอรจจิง้ จํากัด (“PCF”)

คณะกรรมมการของ PCF
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการรของ PCF มีจาํานวน 6 ทาน ประกอบด
ป
วยรายชื่อดังตอไปนีนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นายยประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายยพชร ทนงเกียรติ
ร ศักดิ์
นายยศรัณย กิ่งแกว
นายยหัสพงศ วาริพันธวรกุล
นายยณัฐวัฒน อัสดรมิ
ด ่งมิตร
นายยกุญชร เรามานนะชัย

ตําาแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: 1. กรรมการผูมีม อํานาจลงนามคืคือ นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล หรื
ห อ นายหัสพงศ วาริพันธวรกุลแลละ นายกุญชร เรรามานะชัยรวมเปปน
สองคนลายยมือชื่อและประทัับตราสําคัญของบบริษัท
2. ที่ประชุมคณ
ณะกรรมการของบบริษัทฯ ครั้งที่ 5//2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 25566 มีมติเปลี่ยนแปลลงกรรมการบริษทของ
ทั
PCF เพื่อให
ใ
เปนไปตามนโยบายการกํากัับดูแลและการบริริหารจัดการบริษทย
ทั อยและบริษัทรวม โดยอนุมัตแิ แตงตั้งนายประสงค อดุลยรัตนนุกุกล
นายพชร ทนงเกี
ท ยรติศักดิ์ นายศรั
น ณย กิ่งแกว นายหัสพงศ วาาริพันธวรกุล นายยณัฐวัฒน อัสดรมิมิ่งมิตร และนายกกุญชร เรามานะชัชัย
เปนกรรมการบริษัท แทนนายศิริพงษ รุงโรจนนกิติยศ และนางวรรรณา เรามานะชััย
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

คณะผูบริหารของ PCF
ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ตําแหนงผูบริหารของ PCF มีจํานวน 6 ตําแหนง แตละตําแหนงประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตําแหนง
ผูจัดการโรงงาน
ผูชวยผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการใหญฝายพัฒนาวิศวกรรม (รักษาการ)
ผูจัดการใหญฝายผลิต
ผูจัดการใหญฝายตรวจสอบคุณภาพ (รักษาการ)
ผูจัดการใหญฝายรับประกันคุณภาพ
ผูบริหารหนวยสนับสนุน (จากบริษัทฯ) 1/

นายหัสพงศ วาริพันธวรกุล
นายสุวิท เลาะไธสง
นายหัสพงศ วาริพันธวรกุล
นายวีรชาติ ชัยยะ
นายวุฒิชัย ตันสําโรง
นายวุฒิชัย ตันสําโรง
นายณัฐวัฒน อัสดรมิ่งมิตร

หมายเหตุ:

1/

ฝายสนับสนุนจากบริษัทฯ ไดแก ฝายบริหารองคกร ฝายบริหารความสัมพันธภายนอกองคกร ฝายขาย
และ การตลาดฝายบัญชีและการเงินจากบริษัทฯ

ขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษัทยอยมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัทยอย ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย อีกทั้งกฎ
บัตรคณะกรรมการบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทยอย
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหารนั้น ใหมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษทั ยอย และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยจะกําหนด กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงใน
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย
ไดตามที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทยอยและผูถือหุน
ในการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมดานการบริหารของบริษัทใหญ กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยมี
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทฯ
ใหกรณีดังตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) กอนที่จะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอย (แลวแตกรณี)
1.1 กรณีที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ กอนที่บริษัทจะเขาทํารายการ
(ก) กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทยอย
ตามโดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่
บริษัทเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ ตามหลักเกณฑดังกลาวแลวอยูในเกณฑตองไดรับการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญดวย
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บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

(ข) การพิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย
(ค) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
รายการตั้งแตขอ (ง) ถึงขอ (ญ) นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญ และหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท กรรมการและผูบริหาร
ซึ่งบริษัทใหญแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทใหญกอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ
โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่องการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินมาบังคับใชโดยอนุโลม
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ
(ง) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองซึ่งเปนสาระสําคัญที่มีตอผูที่กอความเสียหายแก
บริษัทยอย
(จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ฉ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญมาเปนของบริษัทยอย
(ช) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษทั ยอยทั้งหมด หรือบางสวนที่เปนสาระสําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบง
กําไรขาดทุนกัน
(ช) การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการ หรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมด หรือสวนที่เปนสาระสําคัญ
(ซ) การกูยืม การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการ
ใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษัทยอย
(ฌ) การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย
(ฌ) การเลิกกิจการของบริษัทยอย
กรณีที่ตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ กอนที่บริษัทยอยจะเขาทํารายการ
(ก) กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของ
รายการที่บริษัทเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ ตามหลักเกณฑดังกลาว แลวอยูในเกณฑตอง
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑดังกลาวดวย
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุน การจัดสรรหุนเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยซึ่งไมเปนไปตาม
สัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทฯ ในบริษัท
ยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของ
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บริษัททั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทยอย
(ค) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาใน
ทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ทั้ง
ทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย
ในการเขาทํารายการอื่นใด ที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของกิจการของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทฯ
โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม แลวอยูในเกณฑตอง
ไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
(จ) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย
นัยสําคัญ
2.

และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมี

กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทยอย ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญใหแกบริษัทฯ ทราบโดยครบถวน
ถูกตองและภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กําหนด อนึ่ง ใหคณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอยพิจารณาการ
เขาทํารายการระหวางกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอย ตามโดยนําประกาศที่
เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชบังคับโดย
อนุโลม

3. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองเปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของตอ
คณะกรรมการของบริษัทยอย ใหทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัทในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทยอย หรือ
บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกําหนดเวลา
ที่บริษัทฯ กําหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชน
โดยรวมของบริษัทยอยและบริษัทฯ เปนสําคัญ
ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทตองไมมีสวนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนนั้นดวย
อนึ่ง การกระทําดังตอไปนี้ซึ่งเปนผลใหกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทยอยไดรับประโยชนทาง
การเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงไดตามปกติ หรือเปนเหตุใหบริษัทยอย หรือบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย ใหสันนิษฐานวาเปน
การกระทําที่ขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
(ก)

การทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตามหลักเกณฑ
ของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข)

การใชขอมูลของบริษัทใหญ หรือบริษัทที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณชนแลว

(ค)

การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ หรือบริษัทในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญกระทําและเปน
การฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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4. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ
ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่นๆ ตอบริษัทฯ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเขาชี้แจง
หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทฯ รองขอ
5. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวดวยการดําเนินงานใหกับบริษัทฯ
รองขอตามความเหมาะสม

เมื่อไดรับการ

6. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยตองชี้แจงหรือนําสงเอกสารประกอบแกบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่
มีนัยสําคัญใด ๆ
7. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจางหรือผูรับมอบหมายของบริษัทยอย รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกลาวตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทยยอ ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่น
ใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทฯ เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น ไมวา
ทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
8. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัท จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทยอยไดตอเมื่อธุรกรรมดังกลาว
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทยอย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูถือหุนของบริษัทยอย และ/หรือ ผูถือ
หุนของบริษัทฯ (แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณไดโดยนําตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามและหลักเกณฑที่เกี่ยวของของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดมาใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญู
ชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไวแลว
9. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได
วา บริษัทยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่อง
และนาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแล
ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลได
โดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา
บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ําเสมอ
10. อนึ่ง ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย ขอ 1 ถึงขอ 8 จะมีผลใชบังคับตราบ
เทาที่บริษัทฯ ยังคงความเปนบริษัทฯ หรือมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัทยอย ทั้งนี้ คํานิยามของบริษัทฯ และอํานาจ
ควบคุมกิจการเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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การกําหนดอํานาจอนุมัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ไดมีมติกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทํา
รายการของบริษัทฯ โดยสรุปไดดังนี้
รายการ
1. การขยายการลงทุนในโครงการปจจุบัน
และใชกระแสเงินสดของบริษัทฯ
เปน
แหลงเงินทุน
2. การขยายการลงทุนในโครงการใหม และ
ใชกระแสเงินสดของบริษัทฯ เปนแหลง
เงินทุน
3. การกอหนี้หรือภาระผูกพันแกบริษัทฯ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
≤ 50 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท
> 50 ลานบาท

≤ 50 ลานบาท

> 50 ลานบาท

-

เปนอํานาจของคณะกรรมการ
บริษัทในการอนุมัติ

4. การจายเงินจากการจัดซื้อ – จัดจางตาม
สัญญา

≤ 50 ลานบาท

> 50 ลานบาท

ในสวนของบริษัทยอยอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทํารายการสามารถสรุปไดดังนี้
รายการ
1. การขยายการลงทุนในโครงการปจจุบัน
และใชกระแสเงินสดของบริษัท เปนแหลง
เงินทุน
2. การขยายการลงทุนในโครงการใหม และ
ใชกระแสเงินสดของบริษัท
เปนแหลง
เงินทุน
3. การกอหนี้หรือภาระผูกพันแกบริษัท

กรรมการผูจ ัดการ
≤ 1 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท
1 ลานบาท < x ≤ 50 ลานบาท

≤ 1 ลานบาท

1 ลานบาท < x ≤ 50 ลานบาท

-

-

4. การจายเงินจากการจัดซื้อ – จัดจางตาม
สัญญา

≤ 1 ลานบาท

1 ลานบาท < x ≤ 50 ลานบาท

การกอหนี้หรือภาระผูกพันแกบริษัทยอย จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน)
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ทั้งนี้ หากการทํารายการใดมีลักษณะเปนการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยมีหนาที่ปฎิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.5.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

กรรมการบริษทั
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนรายป และคาเบี้ยประชุม
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนรายเดือน (บาท)
22,500
15,000
-

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)
37,500
25,000
37,500
25,000

ในรอบเกา เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

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

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายอังกฤษ รุงโรจนกิติยศ
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

รอบเกา เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
คาตอบแทนราย
คาเบี้ยประชุม
รวม (บาท)
เดือน (บาท)
(บาท)
67,500
125,000
192,500
45,000
100,000
145,000
45,000
100,000
145,000
45,000
75,000
120,000
45,000
75,000
120,000
45,000
100,000
145,000
45,000
100,000
145,000
45,000
187,500
232,500
45,000
150,000
195,000

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแตงตั้ง นายอังกฤษ
รุงโรจนกิติยศ เปนกรรมการบริษัท แทนนายเทตซึโอะ โทมาโก ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท
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คาตอบแทนกรรมการของบริษัทยอยในป 2555 และ งวดเกาเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
บริษัท
PCW
PCD
PCF

1.
2.
1.
2.
1.
2.

รายชื่อ

ตําแหนง

คาตอบแทนป 2555
(บาท)

นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

คาตอบแทนชวง
ม.ค. – ก.ย. 2556
(บาท)
-

หมายเหตุ: ปจจุบันนายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ และนางวรรณา เรามานะชัย ไมไดเปนกรรมการของ PCW PCD และ PCF แลว ซึ่งเปนไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่กลาวไวแลวขางตน

ตั้งแตจัดตั้งบริษัทฯ จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ ไดจัดใหมีประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 4 ครั้ง โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
นายศิริพงษ รุงโรจนกิติยศ
นางวรรณา เรามานะชัย
นายประสงค อดุลยรัตนนุกุล
นายเทตซึโอะ โทมาโก
นายกุญชร เรามานะชัย
นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
นายวีระชัย เชาวชาญกิจ

การเขารวมประชุมจนถึง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนครั้งที่มีการประชุม)
2/4
4/4
4/4
3/4
2/4
3/4
4/4
3/4
3/4

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2556 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแตงตั้ง นายอังกฤษ
รุงโรจนกิติยศ แทนนายเทตซึโอะ โทมาโก ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการ
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ผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2555 และ งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้

PCSGH

7

เงินเดือนและโบนัส

-

คาตอบแทนชวง
ม.ค. – ก.ย. 2556
(บาท)
2,692,279

PCW
PCD
PCF
รวมทั้งหมด

5
5
6
23

เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส
เงินเดือนและโบนัส

4,079,978
1,554,176
608,075
6,242,229

3,326,711
1,230,407
471,968
7,721,365

บริษัท

จํานวน
(ตําแหนง)

ลักษณะคาตอบแทน

คาตอบแทนป 2555
(บาท)

หมายเหตุ: บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

9.5.2

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี-

9.6

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ
ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินกิจการ
โดยไดยึดถือตามแนวทาง
ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2549 (Good Corporate Governance) ตามที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทา
เทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
•

ใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหเพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวน
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 14 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ เปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

•

อํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม

•

ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กําหนด โดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ หรือเพิ่มวาระ
การประชุมในการประชุมอยางกะทันหัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ และกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุม
ผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมดวย
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•

ใหเพิ่มชองทางในการรับทราบขาวสารของผูถือหุนผานทาง website ของบริษัทฯ โดยนําขาวสารตาง ๆ และรายละเอียด
ไวที่ website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา เพื่อใหผูถือ
หุนสามารถดาวนโหลดขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน

•

นโยบายใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน

•

การจดบันทึกรายงานการประชุม ใหบันทึกใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น
ที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดมีการบันทึกวีดิทัศนภาพ
การประชุมเพื่อเก็บรักษาไวอางอิง นอกจากนี้ ใหบริษัทฯ นํารายงานการประชุมผูถือหุนแผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ
เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา รวมถึงสงรายการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับ
แตวันที่มีการประชุมผูถือหุนนั้น

•

เพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (ถามีการจายเงินปนผล) เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนใหไดรับเงินปนผลตรงเวลา ปองกันปญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญหาย หรือสงถึงผูถือหุนลาชา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
•

ใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมไมนอย
กวา 14 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน

•

ใหศึกษาแนวทางเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดกอน
การประชุมผูถือหุน

•

ใหเพิ่มการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

•

ใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย ไมวาจะเปนผูถือหุนชาว
ไทยหรือผูถือหุนตางชาติ

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมี
สวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ เนื่องจาก
บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปน
การสรางคุณคาในระยะยาวใหกับบริษัทฯ โดยมีการกําหนดนโยบาย ดังนี้
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3.1) นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคายิ่ง จึงเปนนโยบายของ
บริษัทฯ ที่จะใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้
•

ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน

•

ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และใหความสําคัญในดานการ
ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

•

ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน

•

การแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบนพื้นฐานความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

•

ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนา
ความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

•

รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน

•

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด

3.2) นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทฯ ระลึกอยูเสมอวาผูถือหุน คือ เจาของกิจการ และบริษัทฯ มีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้
•

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

•

นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดย
สม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง

•

แจงใหผูถือหุนทุกรายทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในดานบวกและดานลบ ซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

•

หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะ หรือ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
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3.3) นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้
•

บริการลูกคาดวยความสุภาพ มีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการ ตอนรับดวยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใสใจ
ดูแลผูรับบริการดุจญาติสนิท บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ

•

รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

•

ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไมมีการโฆษณาเกิน
ความเปนจริงที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการของบริษัทฯ

•

ใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใหบริการของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับลูกคาสูงสุด

3.4) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคา และ/หรือเจาหนี้ทุกฝายอยางเปนธรรม ซื่อสัตย และไมเอารัดเอาเปรียบคูคา โดย
คํานึงถึงผลประโยชน สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เป นธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณ ที่
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การเจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
•

ไมเรียก หรือรับ หรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้

•

กรณีที่มีขอมูลวามีการเรียก หรือรับ หรือการจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา
และ/หรือ เจาหนี้ และรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

•

ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจงใหเจาหนี้
ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

3.5) นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงขันดวยวิธีฉอ
ฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้
•

ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

•

ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม

•

ไมทําลายชื่อเสี่ยงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย

3.6) นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคม / ชุมชน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน บริษัทฯ จะมุงมั่นในการพัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สังคม และชุมชนอันเปนที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยูใหมีคุณภาพดีขึ้นพรอมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ
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3.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
บริษัท ฯ มี น โยบายที่ ใ หก ารสนับสนุน กิ จกรรมต า ง ๆ ที่เ สริมสร า งคุณ ภาพ อาชีว อนามั ย และสิ่ง แวดล อ ม ตลอดจนรักษา
สภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการ
ประกอบการที่แทจริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
และความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผานชองทาง
เผยแพรทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดรับทราบขอมูล
ของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึง และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศใชบังคับ
บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ตดิ ตอสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถือหุน รวมถึง
นักลงทุนสถาบันและผูถือหุนรายยอย บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนประจํา รวมทั้งจะ
เผยแพรขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทางชองทางตาง ๆ ไดแก การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญใน
การเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจํา โดยผานชองทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ ขอมูลที่อยูบนเว็บไซตจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาว
ประชาสัมพันธ รายงานประจําป โครงสรางบริษัท และผูบริหาร โครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัทฯ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ ในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 561) และจะเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การกํากับดูแลกิจการใหเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน โดย
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะ
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ยาว และเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปในทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ แผนงาน
และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของ
ธุรกิจรวมกันกอนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามใหมีการบริหารงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยจะยึดถือแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่กําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหคณะผูบริหาร
บริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการ ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการขอ
พึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน โดยกรรมการอิสระเปน
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
กรรมการแตละทานสามารถปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยสามารถตั้ง
คําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดคานในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุนหรือผูมีสวน
ไดเสีย โดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด
บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการยังไดกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา และ/หรืออนุมัติ
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
2. พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่ฝายจัดการจัดทํา
3. กํากับ ดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนา ที่บริหาร ฝายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดําเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุม
ภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
6. จัดใหมีการทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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7. พิจ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการคัด เลื อ กและเสนอแต ง ตั้ ง ผู ส อบบัญ ชี และพิ จ ารณาค า ตอบแทนที่ เ หมาะสม ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร และการปรับใชนโยบาย
ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
9. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีคุณสมบัติตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดยอยอื่นใดและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
ดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
11. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได
12. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารตามคํ า นิ ย ามที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ง พิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหารดังกลาว
13. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
14. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการในคณะกรรมการยอย เพื่อทําหนาที่
พิเศษ โดยคณะกรรมการยอยแตละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการยอยจํานวน 1 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑการประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมลวงหนาอยางนอยไตรมาสละครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปนและเหมาะสม โดยแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน และการประชุมทุกครั้ง จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม
2. มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกรรมการไดรับเอกสารการประชุมลวงหนากอน
การประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการใหความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน
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3. ประธานที่ประชุมมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสารขอมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอ
สําหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสําคัญ เปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็น
กอนสรุปความเห็นที่ไดจากที่ประชุม
4. ในการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณา ไมมีสิทธิออกเสียงและตองไมอยูในที่
ประชุมในวาระดังกลาวๆ
5. การประชุมทุกครั้ง ตองมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
คาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเสนอแนวทางในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และจะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดเปนนโยบายประกอบ ดวยหลักเกณฑ ดังนี้
•

ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในประเภทและขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน

•

ประสบการณ บทบาท ภาระหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน

•

ประโยชนที่คาดวาบริษัทฯ จะไดรับจากกรรมการแตละทาน

•

คาตอบแทนที่กําหนดขึ้นนั้นจะตองสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจําเปนและ สถานการณของ
บริษัทฯ มาเปนกรรมการหรือผูบริหารได

การเสริมความรูและมุมมองในธุรกิจแกกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทยังมุงเนนใหมีการเสริมความรูแกกรรมการ โดยใหกรรมการแตละทานไดมีโอกาสเขารวมการอบรมซึ่งจัด
โดยหนวยงานตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูและมุมมองใหม ๆ ใหแกกรรมการทุกคน
รายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดลุ ยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมีการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการ
บริษัท
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นโยบายการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตาง ๆ อยางโปรงใส และเปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนสําคัญ ดังนั้น จึงให
ความสําคัญตอการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน โดยมี
นโยบายซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้
•

ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อ
เปนที่เชื่อถือและไววางใจของผูม ีสวนไดเสียทุกฝาย และจัดใหมีการเผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของ
พนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

•

กรรมการบริษัทและผูบริหารตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธหรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจกอใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน

•

มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและกําหนดใหมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึง
มาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินธุรกิจ และไดมีการสื่อสารใหบุคลากรในบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกําหนดใหมกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
เปนประจําทุกป และมีการสื่อสารใหพนักงานในองคกรเขาใจถึงนโยบายดังกลาว เพื่อสงเสริมใหพนักงานในองคกรปฏิบัติตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ไดกําหนดไว
นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วาการพนักงานทุกคน
ตองปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เทานั้น และไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธหรือ
การเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงดานผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปดเผยการทํารายการไวในงบการเงิน รายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง
ดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ อยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผูบริหารและ
พนักงานที่มีการตรวจสอบและถวงดุลในตัว กําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานอยางเปนลายลักษณอักษร มีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ในบริษัทฯ
นอกจากนี้ไดมีการวาจางบริษัทภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็มที่ โดยไดวาจาง บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท
ยอย ในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทยอยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ (ณ วันที่เริ่มตรวจระบบการควบคุมภายในบริษัทฯ ยังมิไดจัดตั้ง)
บริษัทฯ วาจาง บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายใน และตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้ง
ดานการดําเนินงานและการเงินของบริษัทฯ เปนประจํา เพื่อใหดําเนินไปในแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สรางความนาเชื่อถือใหกับการรายงานทางการเงิน และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
โดยที่ผูตรวจสอบภายในจะมีการรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อปองกัน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงไดวา บริษัทยอยมีระบบ
เพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทาง
ใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทยอย และการทํารายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย โดยใหทีมงานผู
ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยาง
สม่ําเสมอ
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปรงใส และปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการใช
ขอมูลของบริษัทฯ ดังนี้
•

ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝาย
ขึ้นไปหรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา
275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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•

กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝาย
ขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
สงผานมายังเลขานุการของบริษัทฯ กอนนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง โดย
ใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น

•

กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้น
ไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพร
เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวาบริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจง
ใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป
หรือเทียบเทา งดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการ
เปดเผยขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว
รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

•

กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ
ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา
และความรายแรงของความผิดนั้น ๆ

นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
เพื่อใหการลงทุนของบริษัทฯ เปนไปอยางมีหลักการที่เหมาะสม บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการลงทุนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
•

บริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถทํารายได และกําไรที่
สม่ําเสมอ และผานการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนแลว โดยอาจเปนธุรกิจที่กําลังดําเนินการแลว หรือยังไมเริ่ม
ดําเนินการก็ได

•

ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายชําระภาระหนี้ และดอกเบี้ยจาย

•

ธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนตองใหผลตอบแทนที่เหมาะสมในความเสี่ยงที่ยอมรับได

•

บริษัทฯ จะจัดใหมีผูบริหารและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการทําธุรกิจนั้นๆ เขาไปดูแลการลงทุน
ดังกลาวของบริษัทฯ

•

บริษัทฯ จะจัดใหมีตัวแทนของบริษัทฯ ไปทําหนาที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ลงทุนเสมอ ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ

•

บริษัทฯ จะไมลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดหลักศีลธรรม
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•

การลงทุนของบริษัทฯ ตองผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามที่
ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่
เกี่ยวของกําหนดไว

•

บริษัทฯ จะรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ที่เขาไปลงทุนใหคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มุงเนนการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้
การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะตองสอดคลองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑในการทํา
รายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.
2547
การลงทุนในกิจการดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะเนนการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะเขาไป
ลงทุน รวมถึงแนวโนมของธุรกิจนั้นๆ เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในสัดสวนที่มากพอเพื่อใหสามารถมี
สวนรวมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกันนั้นๆ
รวมทั้งการสงเสริมกิจการที่เขาลงทุนใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
บริษัทฯ อาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในอนาคต ทั้งนี้ การลงทุนจะตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและ
แผนยุทธศาสตรของบริษัทฯ
ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยง
จากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา รวมถึงใหคําแนะนํา เพื่อลดความเสี่ยงทางการ
ลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่ควบคุมรวมกัน
1.

เพื่อใหบริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดเสมือน
เปนหนวยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อใหบริษัทมีกลไกกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมทั้งทางตรงและทางออม
รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนในเงินลงทุน
ของบริษัท โดยใหกรณีดังตอไปนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี)

1.1

เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ก)
การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทเสนอชื่อหรือแตงตั้งมีดุลยพินิจ
ในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัท
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ยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวม เวนแตเรื่องที่กําหนดไวใน
ขอ1
ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น ตองมีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความไมนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมา
(ข)
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณี
ที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑดังกลาว
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดวย
(ค)

พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัทยอย

(ง)

การแกไขขอบังคับของบริษัทยอย

รายการตั้งแตขอ (จ) ถึงขอ (ฎ) นี้เปนรายการที่ถือวามีสาระสําคัญ และหากเขาทํารายการจะมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอย กอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย
กรรมการและผูบริหารซึ่งบริษัทแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในบริษัทยอยจะออกเสียงในเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท
โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม
แลวอยูในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ
(จ)

การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอผูที่กอความเสียหายแกบริษัทยอย

(ฉ)

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

(ช)

การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทยอย

(ซ)
การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทยอย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร
ขาดทุนกัน
(ฌ)

การเชา หรือใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัทยอยทั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ

(ญ)
การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทยอยใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคลองหรือไมสามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได หรือการใหความ
ชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น
(ฎ)

การเลิกกิจการของบริษัทยอย
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เรื่องที่ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอนบริษัทยอยเขาทํารายการ
(ก)
กรณีที่บริษัทยอยตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทยอย โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย (แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปนกรณี
ที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ตามหลักเกณฑดังกลาว
แลวอยูในเกณฑตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตามหลักเกณฑดังกลาวดวย
(ข)
การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนของบริษัทยอยและการจัดสรรหุน รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม
เปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและทางออมของบริษัท ใน
บริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยนั้น หรือเปนผลใหสัดสวนการถือ
หุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทยอยนั้น
(ค)
การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวา
ในทอดใดๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอย หรือเปนผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางออมในบริษัทยอยไมวาในทอดใดๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยใน
การเขาทํารายการอื่นใด ที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอย
(ง)
การเลิ ก กิ จ การของบริ ษั ท ย อ ย ทั้ ง นี้ ต อ งเป น กรณี ที่ เ มื่ อ คํ า นวณขนาดของกิ จ การบริ ษั ท ย อ ยที่ เ ลิ ก นั้ น
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน มาบังคับใชโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทยอยเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท แลวอยู
ในเกณฑตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
(จ)
รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทยอยและเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทยอยอยางมี
นัยสําคัญ

2.

กรรมการของบริษัทจะติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ
อยางตอเนื่อง และติดตามใหบริษัทยอยเปดเผยขอมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ตอบริษัท
ตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
(แลวแตกรณี) มาบังคับใชโดยอนุโลม อยางครบถวนและถูกตอง

3.

กรรมการของบริษัทตองจัดใหบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลัก
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม
เพียงพอ เพื่อปองกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทยอย รวมทั้งควรใหบริษัทยอยจัดใหมีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อ
แสดงไดวา บริษัทยอยมีระบบเพียงพอในการเปดเผยขอมูล การทํารายการที่มีนัยสําคัญตามหลักเกณฑที่กําหนดได
อยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถไดรับขอมูลของบริษัทยอยใน
การติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวางบริษัทยอยกับกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทยอย และการทํารายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทยอยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหบริษัทยอยมี
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กลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกลาวในบริษัทยอย
โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทยอยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ําเสมอ
ในปจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทยอย 3 แหงไดแก PCW PCD และ PCF โดยมีสัดสวนการลงทุนในทั้ง 3 บริษัท
รอยละ 100
9.7

บุคลากร

9.7.1

จํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 2,566 โดยแบงตามบริษัท
ดังนี้
หนวยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
85
1,557
671
253
2,566

บริษัทฯ
PCW
PCD
PCF
รวม
หมายเหตุ: บริษัทฯ ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

9.7.2

คาตอบแทนพนักงาน

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยมีจํานวนพนักงาน รวมทั้งสิ้น 2,437 คน และไดจายคาตอบแทนพนักงานในป 2555 รวม
454.62 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 2,566 คน และไดจาย
คาตอบแทนพนักงานสําหรับงวดเกาเดือน ป 2556 รวม 425.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คา
ลวงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการตางๆ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย
จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
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9.7.3

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก โดยมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้น
อยางเปนรูปธรรมและสม่ําเสมอ เพื่อสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและจริยธรรม
ที่ดี และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานเขาฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริม
ทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานในแตละระดับ
9.7.4

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
-ไมมี-
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