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9.
9.1

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ฝา่ ยการตลาด
(นายวัชร์บูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์)

คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

ฝา่ ยอานวยสินเชื่อ
(นายอวยชัย สมกลิน่ )

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การ
(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา)

ตรวจสอบภายใน

ฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ
(นายสมยศ เงินดารง)

ฝา่ ยกิจการสาขา
(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา)
(รักษาการ)
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ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
(นางวนาพร พรกิตพิ งษ์)

ฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล
(นายประยงค์ แสนนวล )

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดร.ทนง
นายฉัตรชัย
นางสาวดวงใจ
นางสาวธิดา
นายสุคนธ์
พล.ต.ท.ภาณุ
พล.ต.ต.วัชระ

พิทยะ
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
สังวรโยธิน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางโฉมชบา

สถาพรพงษ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษทั

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบ ัติห น้ า ที่ใ ห้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ ของบริษ ัท ฯ และมติท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ด้ว ยความ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. พิจารณากาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ฯ และกลุ่ม รวมถึงการอนุ มตั ิ
งบประมาณประจาปี ของบริษทั ฯ และกากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
บริษทั ฯ
3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุ มตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
หรือลงทุนในบริษทั หรือกิจการต่างๆ ทีน่ าเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. ดาเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และมี
ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานภายใน และการ
เปิ ดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. กากับดูแลปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหารรวมทัง้ การใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไป
ในทางทีม่ ชิ อบ และพิจารณาขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมี
ผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ
9. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
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10. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
11. แต่งตัง้ หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจดังกล่าวได้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการบริษทั ได้
มอบอานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลอื่นทาหน้าทีแ่ ทนในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจ
12. พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิกิจการอื่น ๆ ที่ส าคัญ อัน เกี่ย วกับ บริษทั ฯ หรือ ที่เ ห็น สมควรจะด าเนิ นการนัน้ ๆ เพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์แก่บริษทั ฯ เว้นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทาได้กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ก่อน
(ก) เรื่องใดๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุให้ต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การดาเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ ายไป
ซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุม และจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่เข้า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ฯ
(ค) การท า แก้ไ ข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ย วกับ การให้เ ช่ า กิจ การของบริษ ัท ฯ ทัง้ หมดหรือ บางส่ ว นที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั ฯ
(ช) การอื่น ใดที่ก าหนดไว้ภ ายใต้บ ทบัญ ญัติข องกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ/หรือ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดัง กล่ าวข้า งต้น จะไม่ร วมถึง การมอบหมายที่ท าให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิ
รายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุคนธ์
2. พล.ต.ท.ภาณุ
3. พล.ต.ต.วัชระ

กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
สังวรโยธิน

นางโฉมชบา สถาพรพงษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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โดยนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ เป็ นผูท้ ่มี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทาหน้ าที่สอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ เมื่อ ครบวาระการดารง
ตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบ
บัญ ชีภ ายนอกและผู้บริหารที่รบั ผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี โดยพิจารณางบ
การเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหลักการบัญชีวธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี การ
ดารงอยู่ข องกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญ ชีท่ีส าคัญ รวมถึงเหตุผ ลของฝ่า ยจัดการเกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไป
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มคี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ
ภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษทั ฯ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ถึงปญั หาหรือข้อจากัดที่เกิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการ
ควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้
คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผดิ โดยพนักงานบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอก และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการดาเนินการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกาหนด
และหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. พิจารณาคัดเลือ กและเสนอแต่ งตัง้ บุ คคลซึ่งมีความเป็ นอิส ระเพื่อ ท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษทั ฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของส านัก งานตรวจสอบบัญ ชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ ของบุ คลากรที่ไ ด้รบั มอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ ายสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย รวมทัง้ พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีท่เี กิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ใ ห้ม ีค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ว น รวมทัง้ พิจ ารณาอนุ ม ตั ิร ายการดัง กล่ า วเพื่อ น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นของบริษทั ฯ ต่อ ไป ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตามบทบัญ ญัติของกฎหมายที่
เกีย่ วข้องและเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
จะต้อ งมีข้อ มูลครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดและจะต้อ งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบทัง้ นี้ รายงาน
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
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- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดข องตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั ่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ตามหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ มีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน้าที่
อื่นใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
- รายการทีม่ หี รืออาจก่อให้มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝา่ ฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดใดๆ ของสานักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ ควรทราบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯ ถึงสิ่งที่ม ีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ ต่อ ฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานและได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ ครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อ การ
ดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิง่ ที่พบดังกล่าวต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่
กรณีได้
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่ วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ประกอบการพิจารณาเพิม่ เติมใน
เรื่องต่างๆ ได้
10. ดาเนินการอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเช่น
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษทั ในรายงานสาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง การมอบหมายที่ทาให้กรรมการ
ตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบ
ท่านนัน้ หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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9.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายฉัตรชัย
แก้วบุตตา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
กรรมการบริหาร
3. นายอวยชัย
สมกลิน่
กรรมการบริหาร
4. นางวนาพร
พรกิตพิ งษ์
กรรมการบริหาร
นางวนาพร พรกิตพิ งษ์

เลขานุ การคณะกรรมการบริหาร

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว
กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้
1.

พิจารณากาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ฯ และกลุ่ม
เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดาเนินธุรกิจไปตามแผนที่
ก าหนดอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ทัง้ นี้ อ าจมีก ารทบทวนกลยุท ธ์แ ละเป้ าหมายให้ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ของบริษทั

2.

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาและอนุ มตั ิ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ในระหว่างที่ไม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และให้นาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวต่อไป

3.

พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สนิ เชื่อและเงินให้กยู้ มื การขายหลักประกันหรือทรัพย์สนิ รอการขาย
การจัดซือ้ จัดจ้างซึง่ ทรัพย์สนิ /บริการ ตามงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงิน
ทีก่ าหนดในระเบียบอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการ

4.

มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ย นแปลง หรือ แก้ไ ขบุ ค คลที่ไ ด้ร บั มอบอ านาจ หรือ การมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้ต ามที่
เห็นสมควร

5.

มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ

ทัง้ นี้ การมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริห ารดัง กล่ า วข้า งต้ น จะไม่ ร วมถึง การมอบหมายที่ท าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริหาร
จะต้อ งนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พจิ ารณาและอนุ มตั ิรายการ
ดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับหรือประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีจานวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นายสุคนธ์
2. พล.ต.ท.ภาณุ
3. พล.ต.ต.วัชระ

กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
สังวรโยธิน

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ โดยกรรมการบริหารความ
เสี่ย งซึ่ง พ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ร ับ แต่ ง ตัง้ อีก ได้ และให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งรับ ผิด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยตรง และมีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1.

พิจารณากลั ่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั ซึ่งครอบคลุม ถึงความเสี่ย ง
ประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสีย่ งที่มผี ลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ

2.

กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม

3.

ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบั อนุ มตั ิจาก
คณะกรรมการบริษทั

4.

กาหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะยอมรับได้

5.

กาหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์

6.

ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด

7.

รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ
บริษทั และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิง่ ที่ต้อ งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ทก่ี าหนด

8.

จัดให้มคี ณะทางานบริหารความเสีย่ งตามความจาเป็ น

9.

สนับสนุ นคณะทางานบริหารความเสีย่ งในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จาเป็ น ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบ

9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่านประกอบด้วย
1.
2.
3.

พล.ต.ท.ภาณุ
นายฉัตรชัย
พล.ต.ต.วัชระ

เกิดลาภผล
แก้วบุตตา
สังวรโยธิน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประยงค์

แสนนวล

เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระ
การดารงตาแหน่ งดังกล่าว กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กาหนดวิธกี ารสรรหาและคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ ดั การ
ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ท่ีมคี ุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ กรรมการชุดย่อ ย และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเห็นชอบ และนาเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทบทวนและสรุ ป ผลการจัด ท าแผนการสืบ ทอดงานของกรรมการผู้จ ัด การ เป็ น ประจ าทุ ก ปี แ ละรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง การ
มอบหมายที่ทาให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน สามารถพิจารณาให้ความเห็น ต่อ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
9.1.6 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวดวงใจ
นายอวยชัย
นายวัชร์บูรย์
นายสมยศ
นางวนาพร
นายประยงค์

แก้วบุตตา
สมกลิน่
สุรสิงห์สฤษฏ์
เงินดารง
พรกิตพิ งษ์
แสนนวล

กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยอานวยสินเชื่อ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาด
ผูอ้ านวยการฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ผูอ้ านวยการฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล

ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังต่อไปนี้
1.

ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด ตลอดจน
นโยบาย แผนธุรกิจ และมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทุกประการ

2.

พิจารณาอานาจออกคาสั ่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามนโยบาย
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3.

ควบคุมดูแลการใช้จา่ ยตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ

4.

กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานใน
ตาแหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ของบริษทั ฯ

5.

ดาเนินการตกลงผูกพันในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยสามารถพิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินงานต่างๆ ของ
บริษทั ฯ ภายในวงเงินไม่เกินที่กาหนดในระเบียบอานาจอนุ มตั แิ ละดาเนินการของบริษทั ฯ ซึ่งผ่านการอนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว

6.

มอบอานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทาหน้าที่แทนในเรื่องที่จาเป็ นและสมควร
โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการผูจ้ ดั การ

7.

มีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ หรือผู้รบั มอบอานาจจากกรรมการผู้จดั การ จะไม่รวมถึงการ
มอบหมายทีท่ าให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยเรื่องดังกล่าว
จะต้อ งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ อนุ มตั ิต่อ ไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการที่เ ป็ น ไปตามธุร กิจ ปกติแ ละเงื่อ นไขการค้า ปกติ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มกี ารกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาอนุ มตั ิรายการที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
9.1.7 เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตัง้ นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ เป็ น
เลขานุการบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้
ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม ) โดยเลขานุ การบริษทั มีความรับผิดชอบหลักในการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารในนามของ
บริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1.

2.
3.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษทั
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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อานาจอนุมตั ิ และดาเนิ นการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้อนุ มตั ิระเบียบอานาจอนุ มตั ิและ
ดาเนิ นการ ฉบับที่ 1/2556 โดยมีขอบเขตอานาจการอนุ มตั ิวงเงินในการลงทุน การเงิน การให้สินเชื่อ และวงเงิน
ค่าใช้จา่ ย สรุปดังนี้
ประเภทธุรกรรม
การลงทุนในบริษทั ใหม่ หรือบริษทั อื่น
การกูย้ มื เงิน
การให้สนิ เชื่อและเงินให้กยู้ มื
- มีหลักประกัน (สังหาริมทรัพย์)
- มีหลักประกัน (อสังหาริมทรัพย์)
- ไม่มหี ลักประกัน
การซือ้ เช่า ทรัพย์สนิ ถาวร (กรณีเกินงบประมาณ)
ค่าใช้จา่ ย (ต่อครัง้ หรือโครงการ)
- ค่าประชาสัมพันธ์ ประนอมหนี้ จาหน่ ายหนี้
สูญ ว่าจ้างทีป่ รึกษา วิจยั ข้อมูล
- ค่ารับรอง ค่าเดินทาง
- ค่าบริจาค
9.2

อานาจอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท
ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท
ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ไม่เกิน 0.1 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
9.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน จะร่ว มกัน ก าหนดหลัก เกณฑ์แ ละนโยบายในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษทั ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
กรรมการจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชน จากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ เช่น ประสบการณ์
ทางาน ความรูค้ วามสามารถ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีจานวนอย่าง
น้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักรและที่ประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ

2.

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั ้ หมดตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ใน
กรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องลาออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่ ง และกรรมการที่จะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อกี นอกจากพ้น
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ตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออก หรือศาลมีคาสั ่งให้ออก
นอกจากนี้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ยังมีขอ้ กาหนดต่อไปนี้
1.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเข้าเป็ นกรรมการใน
บริษทั เอกชนหรือบริษทั มหาชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้

2.

กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาที่บริษทั ฯ ทาขึน้ ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ

9.2.2 คณะกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
บุค คลที่จะเข้า มาด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิส ระ โดยพิจ ารณาจากคุณ สมบัติต ามพระราชบัญ ญั ติม หาชนจ ากัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการ
พิจารณาถึงคุณสมบัตอิ ่นื ๆ เช่น ประสบการณ์ทางาน ความรูค้ วามสามารถ ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีนโยบายแต่งตัง้ คณะกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1.

ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

2.

มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ได้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

4.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขอ
อนุญาตต่อสานักงานทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูอ้ นุญาต

5.

ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

6.

ไม่มหี รือ เคยมีความสัม พันธ์ท างธุรกิจกับ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ น
หรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน กลต.

7.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
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บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน กลต.
8.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ย่นื คาขออนุ ญาต
ต่อสานักงาน

9.

ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

10. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของผู้ขออนุ ญาตหรือ บริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือ นประจา หรือถือ หุ้นเกินร้อ ยละหนึ่ งของจานวนหุ้นที่ม ีสทิ ธิอ อกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
11. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
12. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป
13. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีท่แี ต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัม พันธ์ท างธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
โดยบริษทั ฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าหนด และ
(ก) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และ
(ข) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์ท่จี ะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ กรรมการ
ตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาแต่งตัง้ จากกรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มคี วามสามารถใน
การบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินงานปกติและการกาหนดนโยบายและแผนธุรกิจ โครงสร้างและนโยบายการ
บริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของฝา่ ยบริหารและฝา่ ยจัดการ
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ กรรมการจานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย
9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 3 คนเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการ
อย่างน้อย 1 คนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็ นกรรมการ
อิสระ
9.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
9.3.1 กรรมการบริ ษทั ฯ
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการ ดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหาร

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
120,000
100,000
75,000
30,000

เบีย้ ประชุม/
บาเหน็จกรรมการ
-

ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีแ่ ต่ละรายได้รบั ในงวดปี 2555 มีดงั นี้
รายชื่อ
ดร.ทนง พิทยะ
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
นางสาวธิดา แก้วบุตตา
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน/1

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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รายชื่อ
นายสะอาด กาลัง
รวม
หมายเหตุ

/2

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนปี 2555
375,000
4,380,000

/1

พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่
31 พฤษภาคม 2556
/2
นายสะอาด กาลัง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
-ไม่ม-ี
9.3.2 ผู้บริหาร
ผูบ้ ริหาร 5 ราย ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคมเงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ค่าตาแหน่ ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็ นต้น โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ จะ
พิจารณาจากผลกาไรจากการดาเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สาหรับกรรมการให้ข้นึ อยู่กบั การพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 5 ราย ในปี 2555 และงวด 3 เดือนปี 2556 รวม 9.78 ล้านบาทและ 4.20 ล้านบาท รายละเอียด
ดังนี้
รูปแบบค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
ค่าคอมมิชชั ่น
ผลตอบแทนอื่นๆ
รวม
9.4

ปี 2555
9,416,725
-0360,000
9,776,725

3 เดือนแรก ปี 2556
4,114,175
-090,000
4,204,175

การกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นกับทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องและส่งผลให้ธรุ กิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืนภายใต้การดาเนินงานอย่าง
มีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับ
การดาเนินการที่มอี ยู่แล้ว ให้ม ีค วามเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และกระจายการปฏิบตั ิไปสู่พนักงานของบริษทั ทุก
ระดับชัน้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษทั ฯได้รบั เอาแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2555 ตามที่กาหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในสิทธิของผู้ถอื หุน้ ซึ่งอาจไม่จากัดเฉพาะสิทธิท่กี ฎหมายกาหนดไว้ ไม่กระทาการใดๆ อันเป็ น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผู้ถอื หุน้ ได้แก่
การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งกาไรของบริษทั ฯ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมเพื่อ ใช้สิท ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อ แต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และเรื่อ งที่มี
ผลกระทบต่อ บริษทั ฯ เช่ น การจัด สรรเงินป นั ผล การก าหนดหรือ การแก้ไขข้อ บัง คับและหนัง สือ บริคณห์ส นธิข อง
บริษทั ฯ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่องต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวย
ความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
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(1) เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุ น หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้
(2) มีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบ
มติท่ขี อตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และ จะ
ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ
(3) อานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทาใดๆ
ที่เป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธิ ที ่ยี ุ่งยาก
หรือมีคา่ ใช้จา่ ยมากเกินไป สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
(4) ประธานทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ คาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย
กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของบริษทั ฯ ด้วย
(5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
(6) จัดให้มกี ารลงมติท่ปี ระชุม ผู้ถือ หุ้นสาหรับ แต่ละรายการในกรณีท่วี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ
(7) จะดาเนินการให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
(8) จะส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ื อหุน้
และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
(9) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถอื หุน้ มีการบันทึกการชี้แจงขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ท่ปี ระชุม
ทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคาถามคาตอบ ผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือ หุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรือ งดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้ บันทึกรายชื่อ กรรมการ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุมด้วย
(10) เปิ ดเผยให้ส าธารณชนทราบถึง ผลการลงคะแนนของแต่ ละวาระในการประชุ ม สามัญ และวิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น บน
website ของบริษทั ฯ ภายหลังการประชุมแต่ละครัง้
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้น ทุ กราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ส่งหนังสือ เชิญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น โดยมีระเบียบวาระ พร้อ มคาอธิบายและเหตุผล แก่ผู้ถือ หุ้นล่วงหน้ าก่อ นวัน นัด
ประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด และในกรณีท่มี ผี ถู้ อื
หุน้ ต่างชาติ บริษทั ฯ จะจัดให้มหี นังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ฉบับภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม
(2) แจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิท ธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ชดั เจน
เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิม่ วาระที่ผถู้ ือหุ้นส่วนน้อย
เสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ไม่ควรเพิม่ วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่
จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
(4) กาหนดวิธีการให้ผู้ถือ หุ้น ส่วนน้ อ ยเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เข้า ด ารงต าแหน่ งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ ผ่า น
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
(5) ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอ
ชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
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(6) สนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง
การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
(7) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
(8) กาหนดให้ก รรมการทุ กคนและผู้บริหารที่ม ีห น้ าที่รายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจัด ส่งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(9) กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ทุ กคนในบริษทั ฯ ถือ ปฏิบตั ิ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับข้อ มูลภายในท าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 48 ชั ่วโมงภายหลัง
ข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
(10) กาหนดให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้ ๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และ
ชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ ในการ
ดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิ ธิ
ของผู้มสี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี และจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสีย
นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ยตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ :

ลูกค้า

ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ น
การละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุง่ มั ่นทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้
โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษทั ฯอย่างยั ่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมั ่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
:

มุง่ มั ่นสร้างความพึงพอใจ และความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้า
จะต้อ งได้รบั บริการที่ดี มีคุณภาพ เป็ นธรรม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้
ปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขและข้อ ตกลงที่ม ีต่ อ ลู ก ค้า อย่า งเคร่ ง ครัด มีก ารพัฒ นายกระดับ มาตรฐาน
คุณภาพของบริการให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง
และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

พนักงาน :

ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการ
พัฒนาศักยภาพ พร้อมรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาคกัน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ นปจั จัยสาคัญในการผลักดัน
องค์กรให้ประสบความสาเร็จ บริษทั ฯ มุ่งมั ่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางาน
เป็ นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมั ่นคงใน
อาชีพและคุณภาพชีวติ รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อ มและความปลอดภัยในการท างาน บริษทั ฯ
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
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คูค่ า้ และเจ้าหนี้:

คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์รว่ มกับคูค่ า้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่สุจริตในการค้ากับคู่คา้ ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบตั ิ
ต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว

คูแ่ ข่ง :

ปฏิบ ัติต่ อ คู่แ ข่ง ทางการค้า สอดคล้อ งกับ หลัก สากลภายใต้ก รอบแห่ง กฎหมายเกี่ย วกับ หลัก
ปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดอี ย่ างเสมอภาคกัน ไม่กดี กันผูอ้ ่นื
ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้าย
ป้ายสี และโจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการ
แข่งขัน
มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ ในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะ
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ

ชุมชน สังคม :
และ
สิง่ แวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่
มิใช่ข้อ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อ ง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ดังนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ ตามเกณฑ์ท่กี าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น งบการเงิน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี โดยเฉพาะข้อมูล ตามรายงานงบการเงิน จะต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองโดยทั ่วไปในประเทศไทย และผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีทเ่ี ป็ นอิสระ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนการเผยแพร่
(2) สนับสนุนการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของบริษทั ฯ และปรับปรุง
ให้เป็ นปจั จุบนั อย่างสม่าเสมอ
(3) เปิ ดเผยรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจ การที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็ปไซด์ของบริษทั
(4) เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีใน
รายงานประจาปี
(5) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ผี ่านมาและความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนา
ความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
สาหรับงานนัก ลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ทาหน้ าที่ส่อื สารกับนัก
ลงทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจานวน 7 ท่าน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการที่มาจากฝา่ ย
บริหารจานวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสานักงาน กลต. กาหนด จานวน 4 ท่ าน ซึ่งสอดคล้อ งกับเกณฑ์ของสานักงาน กลต. ที่ได้
กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีจานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ หนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด คณะกรรมการประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน
ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษทั ฯ ทัง้ หมด
(2) ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการ
ทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ว นปี ห ลัง ๆ ต่ อ ไปให้ก รรมการคนที่อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง นานที่สุ ด นั น้ เป็ น ผู้อ อกจากต าแหน่ ง อย่ า งไรก็ต าม
กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
(3) กรรมการบริษทั ฯ สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั อื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษทั จดทะเบียน รวมถึงบริษทั
ย่อยทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียน
(4) บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับผู้บริหารระดับสูงอย่าง
ชัดเจนโดยคณะกรรมการทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับ
นโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด
(5) ประธานกรรมการบริษทั ฯ มาจากการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธาน
กรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ นการถ่วงดุลการจัดการและ
ไม่มผี ใู้ ดมีอานาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการงานประจาวันของบริษทั ฯ ภายใต้
กรอบนโยบายตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน
(6) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อ ให้ม ีหน้ าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุ การบริษทั ฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ
9.1.6)
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึ้นอีก 4 คณะเพื่อ ช่วยกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่เฝ้า
สังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเสีย่ งการควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายในและการ
รายงานทางการเงินรวมทัง้ หน้าทีอ่ ่นื ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(2) คณะกรรมการบริห าร มีจ านวน 4 ท่ าน ประกอบด้ว ย กรรมการที่เ ป็ นผู้บริหาร 3 ท่ านโดยคณะ
กรรมการบริหารมีหน้ าที่ช่วยฝ่ายจัดการในการบริหารงานประจาวันภายใต้กรอบนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 3 ท่ าน ทุกท่ านเป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง มีหน้ าที่ พิจารณากลั ่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ย ง
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โดยรวมของบริษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้
ความเห็นชอบ กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริห ารความเสี่ย ง โดยสามารถประเมิน ติด ตาม และดูแ ลปริม าณความเสี่ย งของบริษ ัท ให้อ ยู่ใ นระดับ ที่
เหมาะสม
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีพ่ จิ ารณานโยบายและแนวทางในการสรรหา
และการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ที่เป็ นตัว
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุ มตั คิ ่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3.

บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษ ัท ฯ มีบ ทบาทในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์ก รรวมถึง ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้ าที่พจิ ารณา
และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ เช่นวิสยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมาย ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ กากับควบคุม ดูแ ลให้ฝ่า ยบริห ารดาเนิ นงานตาม
นโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษทั ฯ ใช้ใน
การดาเนินธุรกิจโดยได้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการบริษทั ฯ แล้ว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 พร้อมทัง้ ประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและ
ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
(4) คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ บนหลัก การที่ว่า การ
ตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ เท่านัน้ และควร
หลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่ อ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ
กาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี านาจ
อนุ มตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ และคณะกรรมการบริษทั ฯ จะดูแลให้ม ีการปฏิบตั ิตามข้อ กาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอน
ดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
(5) คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับ
ปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และ
รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
(6) คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบกาหนดนโยบายบริหาร
ความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ซึง่ บริษทั ฯ กาหนดให้ผบู้ ริหารเป็ นผูว้ เิ คราะห์ความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รับทราบและเสนอแนะเพื่อจากัดความเสีย่ งหรือจัดการความ
เสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสีย่ งใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ
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เป้าหมายตามแผนที่กาหนดแล้ว บริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จะกาหนดนโยบายให้มกี ารทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
4.

การประชุมคณะกรรมการ
(1) บริษทั ฯ จะกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทราบ
กาหนดการดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
(2) ประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
(3) ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทาการ
เพื่อให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน
(4) ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
(5) ประธานกรรมการจะสนับสนุ นให้การประชุมดาเนินไปในลักษณะที่เอื้ออานวยให้มกี ารนาเสนอพิจารณาและ
อภิปรายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็ นอิสระ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง และจะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(6) คณะกรรมการมีสทิ ธิเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การหรือเลขานุ การบริษทั ฯ หรือ
ผูบ้ ริหารอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีท่จี าเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้
มีความเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จา่ ยบริษทั ฯ
(7) คณะกรรมการบริษทั ฯ ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมด้วย
และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
(8) ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ถอื มติเสียงข้างมากเป็ นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงโดยกรรมการที่ม ีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
(9) ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการ
ประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ท่ปี ระชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไปรวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 9 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านดังนี้Update ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2555)
รายชื่อ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
4. นางสาวธิดา แก้วบุตตา
5. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
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รายชื่อ
6. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
7. พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน/1
8. นายสะอาด กาลัง/2
หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ปี 5225
7/9
0/9
4/9

/1

พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการของบริษทั ฯ จากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
/2
นายสะอาด กาลัง ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้ อย่างน้อยปี ละ 6 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนั ทีกรณีมวี าระสาคัญ
ที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได้
ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเข้า
มาทาหน้าทีต่ งั ้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2555 เป็ นต้นไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้ามาท าหน้ าที่ตงั ้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุม วิสามัญ ผู้ถือ หุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2556 กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และจะมีการจดบันทึกการ
ประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บทีส่ ามารถตรวจสอบ ได้การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะสนับสนุ นให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5.

ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ กาหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษทั ฯ
และเปรียบเทียบได้กบั ธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน
(2) ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
ภายในกรอบที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ ในรูปเงินเดือน โบนัส และ
ผลตอบแทนอื่น
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้
(4) ค่าตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ดว้ ย

6.

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุ การบริษทั
เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละนามาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
(2) ในกรณีท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อ มูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
(3) คณะกรรมการจะจัดให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริการ โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี ถงึ
สิง่ ทีไ่ ด้ทาไปในระหว่างปี
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9.5

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษ ัท ฯ มีน โยบายป้อ งกัน การน าข้อ มูล ภายในของบริษ ัท ไปใช้ โดยเฉพาะข้อ มูลที่เ กี่ยวกับ ฐานะทางการเงิน ของ
บริษทั ฯ ก่อ นที่จะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยการจากัดจานวนบุคคลที่จะทราบข้อมูลในวงจากัด และจัดให้มกี ารให้
ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในกระทาการ
ใดๆ ซึ่งเป็ นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดระเบียบข้อบังคับในการนา
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไป
เปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่า
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษทั ฯ และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึง คู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภ าวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ ด้วยผู้ใดที่ฝ่าฝื น
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิ
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานระดับตัง้ แต่ผอู้ านวยการฝา่ ยขึน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทาการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และเป็ น
เวลา 24 ชั ่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
5. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่า จะต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ บุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะถืออยู่ ให้แก่เลขานุการบริษทั ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั เข้ารับตาแหน่ง
6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือ
เทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสานักงาน กลต. ทุกครัง้ เมื่อมีการซื้อขาย
ภายใน 3 วันทาการตามที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และแจ้งให้เลขานุ การบริษทั ฯ
ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้

9.6

บุคลากร
จานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ฝา่ ยการตลาด
ฝา่ ยอานวยสินเชื่อ
ฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ
ฝา่ ยกิจการสาขา
ฝา่ ยเช่าซือ้ มอเตอร์ไซค์ใหม่
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล
จานวนพนักงานรวมทัง้ บริษทั ฯ

2553
8
7
631
12
26
4
688
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2554
24
10
958
18
20
48
5
1,083

2555
28
13
1,338
25
44
81
10
1,539
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ประเภทผลตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม
ค่าคอมมิชชั ่น
ผลตอบแทนอื่นๆ
ผลตอบแทนรวม

2553
85,368,356
333,615
11,261,880
96,963,851

2554
108,382,977
8,396,123
17,082,874
133,861,974

2555
172,423,706
12,749,277
31,755,298
216,928,281

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพนับตัง้ แต่ปี 2556 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ จานวน 355,326 บาท
9.7

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงาน

9.8

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดให้มกี ารอบรมภายในให้กบั พนักงานเป็ นประจา เพื่อให้พนักงานมีทกั ษะความรู้ความสามารถที่
เพิม่ ขึ้น สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันในปจั จุบนั โดยจัดให้มกี ารสัมมนาทัง้ ในรูปแบบ Orientation สาหรับพนักงาน
ใหม่ การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้มกี ารเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงและ
จากคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชาที่มปี ระสบการณ์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่อง
เกีย่ วกับวิชาชีพต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น การปรับเปลีย่ นมาตรฐานบัญชี และการบัญชีภาษีอากร เป็ นต้น
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