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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)
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ฝา่ ยกิจการสาขา
(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตตา)
(รักษาการ)

ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
(นางวนาพร พรกิตพิ งษ์)

ฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล
(นายประยงค์ แสนนวล )
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โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจานวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษท
ั ฯ

เพิม่ เติมกรรมการ และเปลีย่ นแปลงกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 19 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 9
ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
45.
6.
57.
68.
9.

ดร.ทนง
นายฉัตรชัย
นางสาวดวงใจ
นายอวยชัย
นางสาวธิดา
นายสมยศ
นายสุคนธ์
พล.ต.ท.ภาณุ
นายวีระชัย

พิทยะ
แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
สมกลิน่
แก้วบุตตา
เงินดารง
กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
งามดีวไิ ลศักดิ ์

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

นางโฉมชบา

สถาพรพงษ์

เลขานุการบริษทั

กรรมการผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ตามหนังสือรับรองบริษทั ฯ

เปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางสาวธิดา แก้วบุตตา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมยศ เงินดารง หรือ นาย
อวยชัย สมกลิน่ และประทับตราสาคัญของบริษทั
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ลงนามและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความ

ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. พิจารณากาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั ฯ และกลุ่ม รวมถึง
การอนุ มตั งิ บประมาณประจาปี ของบริษทั ฯ และกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินธุรกิจไปตามกลยุทธ์ และ
แผนธุรกิจที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั ฯ
3. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั กิ ารลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้าร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการ
อื่นๆ หรือลงทุนในบริษทั หรือกิจการต่างๆ ทีน่ าเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. ดาเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน
และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิผล ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบตั ิ งาน
ภายใน และการเปิ ดเผยข้อมูล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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ั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหารรวมทัง้ การใช้ทรัพย์สนิ ของ
5. กากับดูแลปญ

บริษทั ไปในทางที่มชิ อบ และพิจารณาขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต มีเหตุมผี ลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี
6. สอบทานและให้ค วามเห็น ชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้ส อบบัญชีไ ด้ต รวจสอบ และ/หรือ
สอบทาน และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับทราบรายงานและติดตามการบริหารกิจการจากกรรมการผูจ้ ดั การ
8. ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างสม่าเสมอ
9. สอบทานและให้ค วามเห็น ชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงิน ที่ผู้ส อบบัญชีไ ด้ต รวจสอบ และ /หรือ
สอบทาน และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
10. พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ และ/หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
11. แต่งตัง้ หรือมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ
อาจมอบอ านาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า วมี อ านาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในเวลา
ทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอานาจดังกล่าว
ได้ ในกรณี ท่ีค ณะกรรมการบริษัท ได้ม อบอ านาจให้ก รรมการผู้จ ัด การหรือ บุ ค คลอื่น ท าห น้ า ที่แ ทน
ในเรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงานตามปกติธุรกิจ
12. พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การอื่นๆ ทีส่ าคัญอันเกีย่ วกับบริษทั ฯ หรือทีเ่ ห็นสมควรจะดาเนินการนัน้ ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ บ ริษั ท ฯ เว้ น แต่ อ านาจในการด าเนิ น การดัง ต่ อ ไปนี้ จะกระท าได้ก็ต่ อ เมื่อ ได้ ร ับ อนุ ม ัติ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อน
(ก) เรื่องใดๆ ทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(ข) เรื่องใดๆ ทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสียและอยู่ในข่ายทีก่ ฎหมาย หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ฯ ระบุ
ให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การดาเนินการเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มา
หรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษทั ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการ
ทีเ่ ข้าร่วมประชุม และจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ฯทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่นหรือบริษทั เอกชนมาเป็ นของบริษทั ฯ
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ฯ ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุ ค คลอื่น เข้า จัด การธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ หรือ การรวมกิจ การกับ บุ ค คลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษทั ฯ
(ช) การอื่นใดทีก่ าหนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนน
เสียงดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบหมายทีท่ าให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่
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อาจมีค วามขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่ อ ย เว้น แต่ เ ป็ น การอนุ ม ัติร ายการที่เ ป็ น ไปตามนโยบาย หลัก เกณฑ์ท่ีท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรือ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
เปลีย่ นแปลงกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากท่านเดิมติดภารกิจ

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 255 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสุคนธ์
2. พล.ต.ท.ภาณุ
3. นายวีระชัย

กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
งามดีวไิ ลศักดิ ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นางโฉมชบา สถาพรพงษ์

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ และนายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านบัญชี
และการเงินเพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีส่ อบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั ฯ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถ
กิจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการ
บัญชี จาก Virginia Polytechnic and State University ปจั จุบนั ดารงตาแหน่ งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ ทีธ่ นาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปจั จุบนั ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั
การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รบั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
โดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องหลักการบัญชีวธิ ปี ฏิบตั ทิ างบัญชีการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีท่สี าคัญ รวมถึงเหตุ ผลของ
ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายบัญชีก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถอื หุ้น
และผูล้ งทุนทัวไป
่
2. วางแนวทางและสอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษทั ฯ และการประเมินผล
การตรวจสอบร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน ถึงปญั หาหรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบ
งบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทนิกส์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางทีผ่ ดิ โดยพนักงานบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอก และ
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พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานการดาเนิ นการของบริษัท ฯ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงาน กลต. รวมทัง้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ ายสินทรัพย์ของบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ พิจารณาเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้ พิจารณาอนุ มตั ิรายการดังกล่าวเพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวจะต้องมีขอ้ มูลครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายกาหนดและจะต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ถึงความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
- ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
- ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
- ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับจากการปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามกฎ บัต ร
(Charter)
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ มีหน้าที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหน้าทีอ่ ่นื ใดทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี้
- รายการทีม่ หี รืออาจก่อให้มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
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- ข้อสงสัยหรือสัน นิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือ มีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อ งสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน
- ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝา่ ฝืนกฎหมายหรือข้อกาหนดใดๆ ของสานักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
- รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ ควรทราบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ ถึงสิง่ ที่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานและได้มกี ารหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารแล้วว่า
ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกาหนดเวลาทีก่ าหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี
การเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิง่ ทีพ่ บดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณีได้
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจที่จะขอความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จาเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียกขอข้อมูลจากหน่ วยงานต่ างๆ ของบริษัท ฯ ประกอบการพิจารณา
เพิม่ เติมในเรื่องต่างๆ ได้
10. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริ หารของบริษัทในรายงานสาคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อ
สาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกาหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝา่ ยบริหาร เป็ นต้น
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง การมอบหมายทีท่ าให้
กรรมการตรวจสอบ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่
กรรมการตรวจสอบท่านนัน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายฉัตรชัย
นางสาวดวงใจ
นายอวยชัย
นางวนาพร

แก้วบุตตา
แก้วบุตตา
สมกลิน่
พรกิตพิ งษ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นางวนาพร พรกิตพิ งษ์

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นี้ เมื่อครบวาระการดารงตาแหน่ ง
ดังกล่าว กรรมการบริหารทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้
1.

พิจารณากาหนดภารกิจ วิสยั ทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั ฯ และ
กลุ่ม เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดาเนินธุรกิจ
ไปตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัง้ นี้อาจมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั

2.

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท ฯพิจ ารณาและอนุ ม ัติ ทัง้ นี้ ให้ร วมถึง การพิจ ารณาและอนุ ม ัติก ารเปลี่ย นแปลงและเพิ่ม เติม
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ในระหว่ า งที่ไ ม่ มีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ และให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อทราบในทีป่ ระชุมคราวต่อไป

3.

พิจารณาอนุ มตั ิการเข้าทาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้สนิ เชื่อและเงินให้กู้ยมื การขายหลักประกันหรือ
ทรัพย์สนิ รอการขาย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สนิ /บริการ ตามงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือภายใต้วงเงินทีก่ าหนดในระเบียบอานาจอนุมตั แิ ละดาเนินการ

4.

มีอานาจในการมอบอานาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่ งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่ง
อย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
อานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการ
มอบอานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

5.

มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ

ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึง การมอบหมายทีท่ าให้
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุ มตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลที่
อาจมีค วามขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อให้พจิ ารณาและอนุมตั ริ ายการดังกล่าวภายใต้ขอ้ บังคับหรือประกาศหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เปลีย่ นแปลงกรรมการบริหารความเสีย่ ง

9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีจานวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. นายสุคนธ์
2. พล.ต.ท.ภาณุ
3. นายวีระชัย

กาญจนหัตถกิจ
เกิดลาภผล
งามดีวไิ ลศักดิ ์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ โดยกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ และให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรับผิดชอบ
ต่ อ คณะกรรมการบริษัท ฯ โดยตรง และมีอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
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ขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. พิจารณากลันกรองนโยบายและแนวทางการบริ
่
หารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงประเภทต่ าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ย ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความเห็นชอบ
2. กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ดูแ ลและติด ตามการปฏิบ ัติต ามนโยบายการบริห ารความเสี่ย งภายใต้ แ นวทางและนโยบายที่ไ ด้ร ับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
4. กาหนดเกณฑ์วดั ความเสีย่ งและเพดานความเสีย่ งทีบ่ ริษทั จะยอมรับได้
5. กาหนดมาตรการทีจ่ ะใช้ในการจัดการความเสีย่ งให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพีย งพอของนโยบายและระบบการบริห ารความเสี่ ย ง โดยรวมถึง ความมีป ระสิท ธิผ ล
ของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอเกีย่ วกับการบริหาร การดาเนินงาน และสถานะความเสีย่ ง
ของบริษัท และการเปลี่ย นแปลงต่ า ง ๆ รวมถึง สิ่ง ที่ต้ อ งด าเนิ น การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเพื่อ ให้สอดคล้ อง
กับนโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าหนด
8. จัดให้มคี ณะทางานบริหารความเสีย่ งตามความจาเป็ น
9. สนั บ สนุ น คณะท างานบริห ารความเสี่ย งในด้า นบุ ค ลากร งบประมาณ และทรัพ ยากรอื่น ที่จ าเป็ น
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
เปลีย่ นแปลงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่านประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.ภาณุ
2. นายฉัตรชัย
3. นายวีระชัย
นายประยงค์

เกิดลาภผล
แก้วบุตตา
งามดีวไิ ลศักดิ ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แสนนวล

เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ทัง้ นี้ เมื่อ
ครบวาระการดารงตาแหน่ งดังกล่าว กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อกี
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้
1.

กาหนดวิธกี ารสรรหาและคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมในการดารงตาแหน่ งกรรมการ กรรมการชุดย่อย
และกรรมการผูจ้ ดั การ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธกี ารกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ ดั การ
พิจารณาเสนอค่า ตอบแทนกรรมการต่ อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อ เห็นชอบ และน าเสนอต่ อผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จดั การ เป็ นประจาทุกปี และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น จะไม่
รวมถึง การมอบหมายที่ท าให้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน หรือ ผู้ร ับ มอบอ านาจจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถพิจารณาให้ความเห็นต่อรายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัด แย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั
ย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
9.1.6 คณะผูบ
้ ริหาร

ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวดวงใจ
นายอวยชัย
นายวัชร์บรู ย์
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 อานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การดังต่อไปนี้
1.

ดาเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกาหนด
ตลอดจนนโยบาย แผนธุรกิจ และมติข องที่ป ระชุม คณะกรรมการ และ/หรือมติท่ีประชุ ม ผู้ถือ หุ้นของ
บริษทั ฯ ทุกประการ

2.

พิจารณาอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
นโยบาย

3.

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ

4.

กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอด
ถอน การกาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีค วามชอบ โบนัสพนัก งาน สวัสดิการ และ
การเลิกจ้าง พนักงานในตาแหน่งผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ ของบริษทั ฯ
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5.

ดาเนินการตกลงผูกพันในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยสามารถพิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกินที่กาหนดในระเบียบอานาจอนุ มตั ิและดาเนินการของบริษัทฯ
ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว

6.

มอบอานาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทาหน้าทีแ่ ทนในเรื่องทีจ่ าเป็ นและ
สมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผูจ้ ดั การ

7.

มีอ านาจ หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบอื่น ๆ ตามที่ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหาร

ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ จะไม่รวมถึง
การมอบหมายทีท่ าให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ สามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ น
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก ับบริษัทฯ
หรือบริษทั ย่อย โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้มกี ารกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
โดยคณะกรรมการได้พจิ ารณาอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้ว
เพิม่ เติมข้อมูลการอบรมของเลขานุการบริษทั ฯ

9.1.7 เลขานุการบริษทั

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้แต่งตัง้ นางโฉมชบา สถาพรพงษ์
เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) โดยเลขานุ การบริษทั มีความรับผิดชอบหลักในการจัดทาและเก็บรักษา
เอกสารในนามของบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการ ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
ต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
ทัง้ นี้นางโฉมชบา สถาพรพงษ์ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2548 และสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสาหรับ
เลขานุการบริษทั รุ่นที่ 56/2014
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี ของบริษทั
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
แก้ไขอานาจอนุมตั ิ

อานาจอนุมตั ิ และดาเนิ นการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ได้อนุ มตั ริ ะเบียบอานาจอนุ มตั แิ ละ
ดาเนินการ ฉบับที่ 2/2556 โดยมีขอบเขตอานาจการอนุมตั วิ งเงินในการลงทุน การเงิน การให้สนิ เชื่อ และวงเงิน
ค่าใช้จ่าย สรุปดังนี้
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ประเภทธุรกรรม
การลงทุนในบริษทั ใหม่ หรือบริษทั อื่น
การกูย้ มื เงิน
การให้สนิ เชื่อและเงินให้กยู้ มื
- มีหลักประกัน (สังหาริมทรัพย์)
- มีหลักประกัน (อสังหาริมทรัพย์)
- ไม่มหี ลักประกัน
การซือ้ เช่า ทรัพย์สนิ ถาวร
(กรณีเกินงบประมาณ)
ค่าใช้จ่าย (ต่อครัง้ หรือโครงการ)
- ค่าประชาสัมพันธ์ ประนอมหนี้ จาหน่ าย
หนี้สญ
ู 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 5 ล้านบาท
ไม่เกิน 505 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่เกิน 0.5 ล้านบาท
ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ไม่เกิน 0.1 ล้านบาท
ไม่เกิน 1 ล้านบาท

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
9.2.1 คณะกรรมการบริษท
ั ฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่วมกันกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา
กรรมการบริษัท ฯ เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการและ/หรือที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ บุ คคลที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามพระราชบัญญัตมิ หาชน จากัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุ น รวมถึง ประกาศ ข้อ บัง คับ และ/หรือ กฎระเบีย บอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งประกอบกับ
การพิจารณาถึงคุณสมบัติอ่นื ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางาน ความรู้ความสามารถ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กาหนดว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีจานวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักรและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการโดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีต่ นถือ

2.

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม 1. เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกเป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดั บถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องลาออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ง และกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
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ใหม่ได้อกี นอกจากพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติให้ออก หรือศาลมีคาสังให้
่ ออก
นอกจากนี้ขอ้ บังคับของบริษทั ฯ ยังมีขอ้ กาหนดต่อไปนี้
1.

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ หรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือ เป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเข้า
เป็ นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้

2.

กรรมการต้ อ งแจ้ง ให้บ ริษัท ฯ ทราบโดยไม่ ช ัก ช้า หากมี ส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ในสัญ ญาที่บ ริษัท ฯ ท าขึ้น
ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ

9.2.2 คณะกรรมการอิ สระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะร่ วมกัน พิจารณากาหนดหลัก เกณฑ์และนโยบายในการ
พิจ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ จ ะเข้า มาด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ โดยพิจ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ต าม
พระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอ่นื ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางาน ความรู้
ความสามารถ ทัง้ นี้บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
3. ถือหุ้นไม่เ กินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ ได้นับ รวมการถือ หุ้น ของผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง
4. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุ ญาตต่อสานักงานทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่ าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
ผูอ้ นุญาต
5. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
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6. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษทั
ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุ ม ของบริษัท ฯ เว้น แต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน กลต.
7. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย ผู้ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ หุ้ น ส่ ว นของ
สานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน กลต.
8. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วน ของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน
9. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
10. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของผูข้ ออนุ ญาตหรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย
11. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
12. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเชื่อถือและเป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
13. สามารถอุทศิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีท่แี ต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ และจัด
ให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
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9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระดารงตาแหน่ งคราว
ละ 3 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ดังนี้
1. ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด และ
(ก) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และ
(ข) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อย 1 คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทจ่ี ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแต่งตัง้ กรรมการบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ฯ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห าร โดยพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ จากกรรมการหรือ ผู้บ ริห ารที่มี
ความสามารถในการบริหารงานในส่วนที่เกีย่ วกับการดาเนินงานปกติและการกาหนดนโยบายและแผนธุรกิจ
โครงสร้างและนโยบายการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหารและ
ฝา่ ยจัดการ
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี านาจแต่งตัง้ กรรมการจานวน 3 คน เป็ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดย
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย
9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ กรรมการจานวน 3 คนเป็ นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย
กรรมการอย่างน้อย 1 คนต้องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ
9.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
9.3.1 กรรมการบริษท
ั ฯ

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจ่ ายเป็ นรายเดือน ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็ นพนักงานหรือผู้บริหารจะไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ดังนี้
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ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/เดือน)
120,000
100,000
75,000

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นพนักงานหรือผูบ้ ริหาร

เบี้ยประชุม/
บาเหน็จกรรมการ
-

30,000

-

ทัง้ นี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการทีแ่ ต่ละรายได้รบั ในงวดปี 2555 - 2556 มีดงั นี้
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

ดร.ทนง พิทยะ
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
นางสาวธิดา แก้วบุตตา
นายสุคนธ์ กาญจน
หัตถกิจ
พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์ /1
นายสะอาด กาลัง/2
พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน/1
รวม

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนปี
2555
1,080,000
675,000
675,000
900,000

2556
1,440,000
585,000
585,000
1,200,000

675,000
375,000
4,380,000

900,000
85,000
113,000
4,908,000

/1

นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2556 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2556
ให้เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ แทนพล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน จากที่ประชุมกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 9/2556 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมือ่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และลาออกจากการเป็ น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 24 กันยายน
2556
/2
นายสะอาด กาลัง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2555

ค่าตอบแทนอื่น
ในระหว่างปี 2555 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ฯ ได้ตกลงขายหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่จานวน 35,600 หุ้น ให้กบั
กรรมการ ในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 100 บาท ซึง่ การขายหุน้ ดังกล่าวมีเนื้อหาตีความได้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทาให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกค่าใช้จ่าย
พนักงานซึง่ อยู่ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทีป่ รับปรุงใหม่และแสดงเปรียบเทียบไว้ในงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 36.19
ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจานวนเดียวกัน
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9.3.2 ผูบ
้ ริหาร

ปรับปรุงข้อมูลสาหรับงวด ปี 2556
ผู้บริหาร 5 ราย ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ค่าตาแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็ นต้น โดยการให้โบนัสแก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกาไรจากการดาเนินงาน และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สาหรับกรรมการ
ให้ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 5 ราย ในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 25565 รวม 9.78 ล้านบาทและ 12.49 ล้าน
บาท รายละเอียดดังนี้
รูปแบบค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส
ค่าคอมมิชชั ่น
ผลตอบแทนอื่นๆ
รวม
9.4

ปี 2555
9,416,725
-0--360,000
9,776,725

ปี 2556
11,886,300
--605,000
12,491,300

การกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึง่ จะทาให้เกิดความเชื่อมันกั
่ บทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นภายใต้
การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน และกระจายการ
ปฏิบตั ไิ ปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชัน้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่าง
แท้จริง โดยบริษัทฯได้รบั เอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ปี 2555 ตามทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ดิ งั นี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุ้นซึง่ อาจไม่จากัดเฉพาะสิทธิทก่ี ฎหมายกาหนดไว้ ไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของ
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกาไรของบริษัทฯ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ
อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ
แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่ อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือการแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
นอกจากสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในเรื่องต่างๆ ทีเ่ ป็ นการส่งเสริม
และอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
(1) เปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) มีการให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือ

ประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุมและจะไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ
(3) อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการ
กระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่
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(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

ควรมีวธิ ที ย่ี ุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็ น
ต้น
ประธานทีป่ ระชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสในการแสดงความเห็นและ
ตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นส่งคาถามล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมโดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับ
การน าส่ง หนัง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น และจะเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ก ารส่ง ค าถามล่ ว งหน้ า ดัง กล่ า วไว้
บน Website ของบริษทั ฯ ด้วย
ส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
จัดให้มกี ารลงมติทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นสาหรับ แต่ละรายการในกรณีท่วี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการ
แต่งตัง้ กรรมการ
จะดาเนินการให้มกี ารนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
จะส่งเสริมให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
จัดให้รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขัน้ ตอนการลงคะแนน วิธกี ารแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ ประเด็นหรือซักถาม และบันทึก
คาถามคาตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรืองดออกเสียงอย่างไร
รวมทัง้ บันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุมด้วย
เปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บน
website ของบริษทั ฯ ภายหลังการประชุมแต่ละครัง้

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายจัดการให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื
หุน้ ต่างชาติ ได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีระเบียบวาระ พร้อมคาอธิบายและเหตุผล แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวัน

(2)
(3)

(4)

(5)

นัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายหรือประกาศที่เกีย่ วข้องกาหนด และ
ในกรณีท่มี ผี ถู้ ือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มหี นังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นฉบับภาษาอังกฤษตามความ
เหมาะสม
แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออก
เสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้
กาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิม่ วาระ
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร ไม่ควรเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้ง
เป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
กาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อ
ผ่ า นคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น พร้อ มข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
จะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
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(6) สนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการ
(7)
(8)
(9)

(10)

เกีย่ วโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
กาหนดให้กรรมการทุก คนและผู้บ ริหารที่มีหน้ า ที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษทั ฯ ถือปฏิบตั ิ และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา
48 ชัวโมงภายหลั
่
งข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
กาหนดให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียในวาระใด ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ
นัน้ ๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ หรือผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่คา้ คู่แข่ง
ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี และจะไม่กระทาการ
ใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกฝา่ ยตามแนวทางดังต่อไปนี้
ผูถ้ อื หุน้ :

ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างยังยื
่ น เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี

ลูกค้า :

มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจ และความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดย
ลูกค้าจะต้องได้รบั บริการทีด่ ี มีคุณภาพ เป็ นธรรม และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้
รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานคุณภาพของบริการให้สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี และยังยื
่ นกับ
ลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ
และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
อย่ า งเท่ า เทีย มและเสมอภาคกัน โดยถือ ว่ า พนัก งานทุ ก คนเป็ น ทรัพ ยากรที่มีค่ า และ
เป็ นปจั จัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทางาน เป็ นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ
พนั ก งานให้ มีค วามก้ า วหน้ า มีค วามมัน่ คงในอาชีพ และคุ ณ ภาพชีวิต รวมทัง้ รัก ษา
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ในการท างาน บริษัท ฯ สนับสนุ นให้พนัก งานทุกคน
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

พนักงาน :
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คู่คา้ และเจ้าหนี้: คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนิน
ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกติกา
ทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือ
จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ
อย่ า งเคร่ ง ครัด และมี ก ารปฏิบ ัติ ต่ อ เจ้า หนี้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม รวมถึง การช าระคืน ตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีก ารรายงานคู่ค้า และ
เจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปญั หาดังกล่าว
คู่แข่ง :
ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลัก
ปฏิบ ัติก ารแข่ ง ขัน ทางการค้า และยึด ถือ กติก าของการแข่ ง ขัน ที่ดีอ ย่ า งเสมอภาคกัน
ไม่กดี กันผูอ้ ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วย
การกล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการ
ใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ชุมชน สังคม : มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ใน
และ
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุ รกั ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
สิง่ แวดล้อม
พลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนและสั ง คม
ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการ
ตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูล สาคัญที่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วน
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ดังนี้
(1) เปิ ด เผยข้อ มู ล ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ ตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดผ่ า นช่ อ งทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ เช่ น
งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี โดยเฉพาะข้อมูลตาม
รายงานงบการเงินจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปในประเทศไทย
่
และผ่านการสอบ
ทานหรือตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีทเ่ี ป็ นอิสระ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนการเผยแพร่
(2) สนับสนุ นการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เว็ปไซต์ของ บริษัทฯ
และปรับปรุงให้เป็ นปจั จุบนั อย่างสม่าเสมอ
(3) เปิ ดเผยรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็ปไซด์ของบริษทั
(4) เปิ ดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี
(5) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุมและ
จานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมาและความเห็นจากการทาหน้าที่ รวมถึงการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
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สาหรับงานนักลงทุนสัมพันธ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผู้ทาหน้าทีส่ ่อื สาร
กับนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจานวน 7 9 ท่าน มีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมการ
ทีม่ าจากฝา่ ยบริหารจานวน 3 4 ท่าน กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 5 ท่าน โดยมีกรรมการทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงาน กลต. กาหนด จานวน 4 ท่าน ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์
ของสานักงาน กลต.ทีไ่ ด้กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีจานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ
หนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒจิ ากหลากหลาย
อุตสาหกรรม ทัง้ ด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุนธุรกิจบริษทั ฯ ทัง้ หมด
(2) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่ ง
1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้
ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่งอย่างไรก็ตาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็
ได้
(3) กรรมการบริษัทฯ สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
รวมถึงบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้เป็ นบริษทั จดทะเบียนของบริษทั จดทะเบียน
(4) บริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ กับผูบ้ ริหารระดับสูง
อย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของ
ผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนด
(5) ประธานกรรมการบริษทั ฯ มาจากการเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมิได้เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ มีอานาจหน้าทีแ่ บ่งแยกกันชัดเจนเพื่อเป็ นการถ่วงดุล
การจัดการและไม่มีผู้ใดมีอานาจเบ็ดเสร็จ กรรมการผู้จดั การมีห น้ าที่รบั ผิดชอบในการจัดการงาน
ประจ าวัน ของบริษัท ฯ ภายใต้ ก รอบนโยบายตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ
โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน
(6) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตัง้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้ มี ห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รายชื่อเลขานุการบริษทั ฯ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ 9.1.6)
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการขึน้ อีก 4 คณะเพื่อช่วยกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้ าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผลของงานตรวจสอบการจัดการความเสี่ยงการควบคุมทางการเงินและ
การบัญชีภายในและการรายงานทางการเงินรวมทัง้ หน้าทีอ่ ่นื ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(2) คณะกรรมการบริห าร มีจ านวน 4 ท่ า น ประกอบด้วย กรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห าร 3 ท่า นโดย
คณะกรรมการบริห ารมีห น้ า ที่ช่ ว ยฝ่า ยจัด การในการบริห ารงานประจ าวัน ภายใต้ก รอบนโยบาย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็ นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้ าที่ พิจารณากลันกรองนโยบายและแนวทางการบริ
่
หาร
ความเสี่ย งโดยรวมของบริษัท ซึ่ง ครอบคลุ ม ถึง ความเสี่ย งประเภทต่ า ง ๆ ที่สาคัญ เพื่อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความเห็นชอบ กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสีย่ งของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน มีจ านวน 3 ท่ า น ประกอบด้ว ยกรรมการที่เ ป็ น

กรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีพ่ จิ ารณานโยบาย
และแนวทางในการสรรหาและการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
และบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุมตั คิ ่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษทั ฯ นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กรรวมถึงตรวจสอบและ

ประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์และ
ภารกิจ กลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย ความเสี่ย ง แผนงานและงบประมาณ รวมทัง้ ก ากับ ควบคุ ม ดูแ ลให้
ฝา่ ยบริหารดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบ
นโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริห ารและพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่

บริษัทฯ ใช้ในการดาเนินธุรกิจโดยได้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้รบั ความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ฯ แล้ว ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2556 พร้อมทัง้ ประกาศและแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
(4) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่าการ

ตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฯ เท่านัน้
และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการพิจารณาการเข้าทา
ธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ
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พิจารณา และไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ และคณะกรรมการบริษทั ฯ จะดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
(5) คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และ

ระดับปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และได้ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จากัด เป็ นผู้
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จากภายนอกเข้ามาทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม ทัง้ นี้ บริษัท ฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยจะมี
การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี
(6) คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกาหนดนโยบาย

บริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ซึ่งบริษัทฯ กาหนดให้ผู้บริหารเป็ นผู้วเิ คราะห์ความเสีย่ ง
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รับทราบและเสนอแนะเพื่อจากัด
ความเสี่ยงหรือจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสีย่ งใดที่จะเป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั ฯ จะต้องมีมาตรการ
ในการบริหารความเสีย่ งเหล่านี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะกาหนดนโยบายให้มกี ารทบทวน
ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
4. การประชุมคณะกรรมการ
(1) บริษัท ฯ จะก าหนดการประชุ ม และวาระการประชุ ม คณะกรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า และแจ้ง ให้
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

กรรมการทราบกาหนดการดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
ประธานกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การจะร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่อง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษทั ฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ทาการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ น
เร่งด่วน
ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวน
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
ประธานกรรมการจะสนับ สนุ น ให้ก ารประชุ ม ดาเนิ น ไปในลัก ษณะที่เ อื้ออ านวยให้มีก า รน าเสนอ
พิจารณาและอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิด เห็น อย่ า งเป็ น อิส ระ ในบางวาระอาจมีผู้บ ริห ารระดับ สูง เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยเพื่อ
ให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพิ่มเติมในฐานะผู้ท่เี กี่ยวข้อง และจะได้รบั ทราบ
นโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการมีสทิ ธิเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้ จากกรรมการผู้จดั การ หรือเลขานุ การ
บริษัทฯ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีท่จี าเป็ น
คณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายบริษทั ฯ
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(7) คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุม ระหว่าง

กันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มี
ฝา่ ยบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
(8) ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ถือมติเสียงข้างมากเป็ นหลักโดยให้กรรมการคน
หนึ่ ง มีเ สีย งหนึ่ ง เสีย งโดยกรรมการที่มีส่ว นได้เ สีย จะไม่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม และไม่ ใ ช้สิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ าด
(9) ในการประชุมแต่ละครัง้ เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเป็ นผู้บนั ทึก
รายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ ถัดไปรวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้อมูลหรือ
เอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในปี 2555 และปี 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 9 ครัง้ และ 11 ครัง้ โดยมี
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้Update ข้อ
มูล ณ 30 มิถุนายน 2555)
รายชื่อ
1. ดร.ทนง พิทยะ
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
4. นางสาวธิดา แก้วบุตตา
5. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
6. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
7. นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ/1์
8. นายสะอาด กาลัง/2
9. พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน/1
10. นายสมยศ เงินดารง
11. นายอวยชัย สมกลิน่
หมายเหตุ

/1

/2

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงกรรมการ
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 5225
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9

ปี 5226
10/11
11/11
11/11
11/11
11/11

7/9
4/9
-

8/11
2/11
3/11
1/11
1/11

นายวีระชัย งามดีวไิ ลศักดิ ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 9/2556 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 แทน พล.ต.ต.วัชระ สังวรโยธิน จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ฯ ครัง้ ที่ 9/2556 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2556ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 15
พฤษภาคม 2556 และลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2556
นายสะอาด กาลัง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึน้ อย่างน้อยปี ละ 6 ครัง้ และสามารถเรียกประชุมได้ทนั ทีกรณี
มีวาระสาคัญที่ต้องพิจารณามีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บ
ทีส่ ามารถตรวจสอบได้ ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารเข้ามาทาหน้าทีต่ งั ้ แต่วนั ที่ 20 เมษายน 2555 เป็ นต้นไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเข้ามาทาหน้าที่ตงั ้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556
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เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และ
จะมีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบ ได้การ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวม อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. ค่าตอบแทน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ กาหนดให้เหมาะสมตามหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของ

บริษัทฯ และเปรียบเทียบได้กบั ธุรกิจระดับใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรม ในรูปแบบของค่าตอบแทน
รายเดือน
(2) ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดภายในกรอบที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ากที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อประโยชน์ สูง สุด ของบริษัท ฯ ในรูป
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน จะเป็ น ผู้ประเมินผลการปฏิบ ัติงานและพิจ ารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นประจาทุกปี เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(4) ค่าตอบแทนทีจ่ ะจ่ายให้แก่กรรมการจะเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ดว้ ย
6. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การ

บริษทั เข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนา เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละนามาใช้ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง
(2) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ให้แก่กรรมการใหม่
(3) คณะกรรมการจะจัดให้มโี ครงการสาหรับพัฒนาผูบ้ ริการ โดยให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเป็ นประจา
ทุกปี ถงึ สิง่ ทีไ่ ด้ทาไปในระหว่างปี
9.5

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายป้องกันการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับฐานะทางการเงินของ
บริษทั ฯ ก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการจากัดจานวนบุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูลในวงจากัด และจัดให้มกี าร
ให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและ
บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ บทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และห้ามผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
ทราบข้อมูลภายในกระทาการใดๆ ซึง่ เป็ นการขัดต่อมาตรา 241 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้กาหนดระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้ ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนัก งาน และลูก จ้างของบริษัท ฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ
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2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ฯ จะต้องไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมและ ไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทาการซือ้ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษทั ฯ และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/
หรือข้อมูลภายในของบริษัท ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ อบริษัท ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึง คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั ฯ ด้วยผูใ้ ดทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
4. บริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)
โดยห้าม มิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตัง้ แต่ผู้อานวยการฝ่ายขึน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปี และเป็ นเวลา 24 ชัวโมงภายหลั
่
งข้อมูลสารสนเทศสาคัญถูกเปิ ดเผย
5. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้
ไปหรือเทียบเท่า จะต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึง
คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะถืออยู่ ให้แก่เลขานุการบริษทั ฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั เข้ารับตาแหน่ง
6. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้
ไปหรือเทียบเท่า จะต้องรายงานรายการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อสานักงาน กลต. ทุกครัง้ เมื่อมี
การซือ้ ขาย ภายใน 3 วันทาการตามที่พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และแจ้งให้
เลขานุการบริษทั ฯ ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครัง้
9.6

แสดงรายละเอียดจานวนพนักงาน

บุคลากร

จานวนพนักงานทัง้ หมดของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
จานวนพนักงาน (คน)
ฝา่ ยการตลาด
ฝา่ ยอานวยสินเชื่อ
ฝา่ ยพัฒนาสินเชื่อ
ฝา่ ยกิจการสาขา
ฝา่ ยเช่าซือ้ มอเตอร์ไซค์ใหม่
ฝา่ ยสินเชื่อส่วนบุคคล
ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
ฝา่ ยบุคคลและพัฒนาบุคคล
สาขา
จานวนพนักงานรวมทัง้ บริษทั ฯ
ประเภทผลตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัสรวม
ค่าคอมมิชชั ่น
ผลตอบแทนอื่นๆ
ผลตอบแทนรวม

2554
24
10
28
18
20
48
5
930
1,083
2554
108,382,977
8,396,123
17,082,874
133,861,974
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2555
28
13
33
25
44
2
81
10
1,303
1,539

2556
31
21
483
22
23
87
12
1,582
2,261

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

2556
263,821,751
32,828,380
45,629,036
342,279,167

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพนับตัง้ แต่ปี 2556 สาหรับปี 2556 บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สารองเลีย้ งชีพ เป็ นจานวน 3,914,080 บาท
9.7

ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงาน

9.8

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัท ฯ มีน โยบายจัด ให้ มีก ารอบรมภายในให้ก ับ พนั ก งานเป็ น ประจ า เพื่อ ให้พ นั ก งานมีท ัก ษะความรู้
ความสามารถที่เ พิ่ม ขึ้น สอดคล้อ งกับ สภาวะการแข่ง ขัน ในป จั จุ บ ัน โดยจัด ให้มีก ารสัม มนาทัง้ ในรูป แบบ
Orientation สาหรับพนักงานใหม่ การสัมมนาในรูปแบบ In-house Training เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงให้
มีการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงและจากคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ ปี ระสบการณ์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมี
การจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกในเรื่องเกีย่ วกับวิชาชีพต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น การปรับเปลีย่ นมาตรฐานบัญชี
และการบัญชีภาษีอากร เป็ นต้น
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