บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

ฝายตรวจสอบภายใน /1

กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาด
สายการตลาดการขาย
ผูจัดการอาวุโสโรงงาน

ฝายจัดซื้อ

ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนา
ผลิตภัณฑและการตลาด
ฝายจัดซื้อวัตถุดบิ

ฝายวิศวกรรม

ผูจัดการอาวุโสฝาย
บัญชีและการเงิน
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน

ฝายผลิต
ฝายซอมบํารุง

หมายเหตุ : /1 บริษัทไดรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)

หนาที่ 2.9 - 1
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9.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท รวมจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย

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

ชื่อ-นามสกุล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
รศ.ดร.เชนินทร เชน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
นายเจษฎา ศรศึก/1
รศ.ดร.พิสณฑ อุดมวรรัตน /2
นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
นายพินิต นาคสุขุม

หมายเหตุ :

/1
/2

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

โดยมีนายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกันกับนายเชนินทร เชน
หรือนายพิพิธ เชาววิศิษฐ หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปน
วิธีอื่น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจาก
ตําแหนง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได

หนาที่ 2.9 - 2

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและอนุ มัติ
1. กํา กับ ดูแ ลกิจการ
งบประมาณประจําป
2. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
3. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ถอดถอน และมอบอํ า นาจหน า ที่ ใ ห แ ก ค ณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
4. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง และเปลี่ ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร ประธาน
กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กํากับดูแล และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใช
ทรัพยสินของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
6. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
7. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
8. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรื อ
สอบทาน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
9. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสินใหคณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผูจัดการ
10. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
12. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหลงเงินกู
ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
13. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
14. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการ
ผูจัดการ
15. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของ ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได
ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
17. พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารปรั บ สภาพราคา และ/หรื อ จํ า นวน และ/หรื อ การทํ า ลายซึ่ ง สิ น ค า คงเหลื อ
วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ
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18. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตและนโยบายการลงทุน และ/หรือ
ขายเงินลงทุนในหุนสามัญ และ/หรือ
หลักทรัพยอื่นใดที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ ลงทุนในหนวยลงทุน หรือหลักทรัพยอื่นที่
มีความนาเชื่อถือ ที่จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
19. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
20. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
21. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงินสํารองตามกฎหมาย เงินสํารองทั่วไป และ/
หรือเงินปนผล ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
22. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
23. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจัดการ
24. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอย/และหรือบริษัทรวม โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เปนตน
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย

ชื่อ-นามสกุล
1. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล /1
3. นายพินิต นาคสุขุม

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมีนายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินบริษัท และมีนายคมวุฒิ พรนราดล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :

/1

จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง และจบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันดํารงตําแหนงกรรมการอิสระที่มี
ความรูและประสบการณทางการสอบทานงบการเงินบริษัท รวมทั้งดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาทางดานบัญชีของบจก. ลาชูเล
คอสเมติคส (ประเทศไทย) บจก. เอส.พี.เอ. อินเตอรเนชั่นแนล ฟูด กรุป สํานักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข และบจก. อาศา
บางกอก
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วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงได
เพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ ก จ า งหั ว หน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(charter)
(ซ) การอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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9.2.3

1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหาร
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารรวมจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริหาร
รศ.ดร.เชนินทร เชน
กรรมการบริหาร
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
กรรมการบริหาร
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
กรรมการบริหาร
โดยมีนายพิพิธ เชาววิศิษฐ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท อาทิ การกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และ
อํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เปนตน โดยมีหลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย บริษัทรวม
กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตาม
เปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําป ตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณ
รายจายประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ตามที่ จ ะได รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรัพย ไมวาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร เครื่องใช
สํานักงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การตัดจําหนาย/ขายทรัพยสินถาวร การเชา/เชาซื้อทรัพยสินเกิน
กวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
6. ใหคําแนะนําการขยายธุรกิจในหลักการและการรวมทุนกับบุคคลอื่น โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท
ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัทอื่น ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
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9. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไม
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด
การบริหารงาน
บุคคล และดานการปฏิบัติการอื่นๆ
เงินปนผลประจําป
11. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาล หรือ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
12. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใด โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
อํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
13. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมี
อํานาจกําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อนไขในการสั่ง
จายบัญชีของธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
14. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
15. กําหนดนโยบายและขอบเขตในการลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในหุนสามัญ/หรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่
อยูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ หนวยลงทุนในตราสารหนี้ ใน
มู ล ค า การลงทุ น ในแต ล ะส ว นไม เ กิ น ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได ใ ห อํ า นาจไว โ ดยอาจมอบหมายให
กรรมการบริหาร คนใดคนหนึ่งทํารายการซื้อหรือขายแทนบริษัท
16. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
17. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจ
ไว
18. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปน
การอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

หนาที่ 2.9 - 7

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

9.2.4

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนรวมจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
/1
3. นายพินิต นาคสุขุม
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
/1
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติพิจารณาอนุมัติใหนายพินิต นาคสุขุม ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการพิจารณาคาตอบแทนแทนนายดนุสรณ ชูเชิดวัฒนศักดิ์

โดยมี นายฐานพันธ ทรัพยสาคร เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกําหนดแตงตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหาร ซึ่งเรียกวา คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทใหดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ภายใตระเบียบอํานาจหนาที่ที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่มีใชอยูในปจจุบัน
2. พิจารณาขอมูลการจายคาตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
3. กําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลงานตามที่คาดหวัง ใหมีความเปน
ธรรมและเปนการตอบแทนบุคคลที่ชวยใหงานของบริษัทประสบผลสําเร็จ
4. ทบทวนรูปแบบการจายคาตอบแทนแกกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจํานวนเงินและสัดสวนการจาย
คาตอบแทนของแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม
5. พิจารณาใหการจายคาตอบแทนเปนไปตามเกณฑที่หนวยงานทางการกําหนดหรือขอแนะนําที่เกี่ยวของ
6. พิ จ ารณากํ า หนดเกณฑ ใ นการประเมิ น ผลประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและค า ตอบแทน เพื่ อ นํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
7. กํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป ข องกรรมการ และนํ า เสนอค า ตอบแทนต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
8. พิจารณาการจายคาตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
9.2.5

คณะผูบริหาร
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทมีผูบริหารรวมจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.เชนินทร เชน
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
นายเกรียงศักดิ์ ตรียาพงษ
นายสุพร สุวรรณสมบูรณ
นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
นางสาวนงนุช คําไชยเทพ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาด
ผูจัดการอาวุโสโรงงาน
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายขาย
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
หนาที่ 2.9 - 8

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2
- เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 บริษัทไดประกาศเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหาร 2 ทาน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนงเดิม
ตําแหนงใหม
1. นายสุพร สุวรรณสมบูรณ ผูจัดการอาวุโสฝายขาย
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด
2. นายอุดม ตั้งเดชธีรชัย
ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑและการตลาด ผูจัดการอาวุโสฝายขาย

กรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทหรือตามมติ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ตลอดจนบั ง คั บ บั ญ ชาฝ า ยบริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ ภ ายในระเบี ย บที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอาํ นาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร
และดูแลรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า งบการเงิ น รายงานทางการเงิ น ให ผู ส อบบั ญ ชี ทํ า การตรวจสอบและเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอด
ถอน การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิก
จาง พนักงานในตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆของบริษัท ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และไม
รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงาน ที่
เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติที่เกินกวางบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไดใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกิน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถ ใชงานได มี
มูลคาทางบัญชีรวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัท
ภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทที่
ตางประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
ของบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษทั ยอยในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขันของบริษัท
หนาที่ 2.9 - 9

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

15. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและขอบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติ
ของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหรือหนวยลงทุนในหลักทรัพยที่อยูใน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในมูลคาการลงทุนไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหอํานาจไว
18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการใหวงเงินเครดิตและสินเชื่อลูกคาในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจ
ไว
ทั้ง นี้ อํ า นาจของกรรมการผู จัด การจะไมร วมถึ ง การอนุ มั ติร ายการใดที่อ าจมี ความขั ด แย ง หรื อ รายการใดที่
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการในลั ก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
ทั่วไป
การกําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติของบริษัท ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้

ประเภทธุรกรรม

คณะกรรมการ
บริษัท
(Board of
Directors)

คณะกรรมการ
บริหาร
(Executive
Committee)

กรรมการ
ผูจัดการ
(Managing
Director)

ไมเกิน 30.00 ลาน
บาทตอรายการ

√
ไมเกิน 20.00 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 30.00 ลาน
บาทตอรายการ

√
ไมเกิน 20.00 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 30.00 ลาน

√
ไมเกิน 20.00 ลาน

1. ทรัพยสินฝายทุน
1.1 การซื้อทรัพยสินถาวร
- กรณีตามงบประมาณ
- กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกวางบประมาณ

√

1.2 การซื้อเครื่องใชสํานักงาน
- กรณีตามงบประมาณ
- กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกวางบประมาณ

√

1.3 การซอมแซมและบํารุงรักษา
- กรณีตามงบประมาณ
- กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกวางบประมาณ

√
หนาที่ 2.9 - 10
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คณะกรรมการ
บริษัท
(Board of
Directors)

ประเภทธุรกรรม

1.4 การตัดจําหนาย หรือขายทรัพยสินถาวร (Write off)
(ตองผานการพิ จารณาขั้น ตนโดยฝายธุรการและฝา ย
บัญชี)
1.5 การเชา หรือเชาซื้อทรัพยสิน
- กรณีตามงบประมาณ
- กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกวางบประมาณ
1.6 การจัดซื้อวัตถุดิบ
- กรณีตามงบประมาณ
- กรณีนอกงบประมาณ หรือเกินกวางบประมาณ

√

√

√

2. การลงทุน
การลงทุน ในบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข องกั บธุ ร กิจ เหล็ ก และที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม
- มู ล ค า การลงทุ น ไม เ กิ น ร อ ยละ 5 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
ของบริษัท แตไมเกิน 50.00 ลานบาท
- มูลคาการลงทุนเกิน 50.00 ลานบาท
หมายเหตุ : หากมีการลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจตามขอ 1.
บ ริ ษั ท จ ะ นํ า เ รื่ อ ง เ ส น อ ต อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ ละที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
และอนุ มั ติ ก ารลงทุ น ดั ง กล า วก อ นการลงทุ น ต อ ไป ทั้ ง นี้
ร ะ เ บี ย บ อํ า น า จ อ นุ มั ติ ต า ม ห ม า ย เ ห ตุ นี้ จ ะ แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงไมไดเวนแตจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทเทานั้น
การลงทุนในตราสารหนี้ หรือลงทุนในหนวยลงทุนตรา
สารหนี้
- มูลคาการลงทุนไมเกิน 25 ลานบาท
- มูลคาการลงทุนเกิน 25 ลานบาท
3. การอนุมัติวงเงิน
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กรรมการ
ผูจัดการ
(Managing
Director)
บาทตอรายการ
ไมเกิน 0.50 ลาน
บาทตอรายการ

√
ไมเกิน 300.00 ลาน ไมเกิน 20.00 ลาน
บาทตอรายการ
บาทตอรายการ

ไมเกิน 300.00 ลาน
บาทตอรายการ

√
ไมเกิน 150.00
ลานบาทตอ
รายการ

√
√

√
√
√

การอนุมัติเงินทดรองจาย

คณะกรรมการ
บริหาร
(Executive
Committee)
บาทตอรายการ
ไมเกิน 5.00 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 4.00 ลาน
บาทตอรายการ

ไมเกิน 2.00 ลาน
บาทตอรายการ

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

9.2.6

เลขานุการบริษัท

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่จัดทํา และจัดเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท ไดแก
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และการจัดเก็บรายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร
บริษัท รวมถึงการดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักเกณฑและ
ตลาด โดยมีขอบเขต อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารในขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของ
บริษัทที่บริษัทตองปฏิบัติตาม ดูแลใหการดําเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การประชุ ม ผู ถือ หุ น และประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให เ ปน ไปตามกฎหมาย และ
ขอบังคับของบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
6. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
9.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ และความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํา ดับ ลงมา เปน ผูไ ดรับการเลื อกตั้งเป นกรรมการเทาจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิไดตกลงกันเองเปนวิธีอื่น ใหใช
วิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มของกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาชนจํ า กั ด กฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวของ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน
และความเหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของ
บริษัทตอไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมี
จํานวนไมนอยกวา 3 ทาน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระจะตองสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปน
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชา
หรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับ
หรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของ
บริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงทุกประการ
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องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยจะมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได
มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
(1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
(2) ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
โดยมี จํา นวนตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควร โดยที่ค ณะกรรมการบริ ษัท จะแตง ตั้ ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
9.4
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขา
รวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร อีกทั้งยังมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบได
รายชื่อคณะกรรมการ

ป 2554
การ
จํานวนเขา
ประชุม
ประชุม

ป 2555
การ
จํานวนเขา
ประชุม
ประชุม

ป 2556
การ
จํานวนเขา
ประชุม
ประชุม

งวด 3 เดือน ป 2557
การ
จํานวนเขา
ประชุม
ประชุม

1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
4
4
5
5
8
8
1
1
2. รศ.ดร.เชนินทร เชน
4
4
5
5
8
7
1
1
3. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
4
4
5
5
8
8
1
1
4. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
4
3
8
8
1
1
5. นายเจษฏา ศรศึก
4
2
1
1
/1
6. รศ.ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน
3
2
1
1
7. นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล
4
4
5
5
8
8
1
1
/2
8. นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล
7
6
1
1
/2
9. นายพินิต นาคสุขุม
7
4
1
1
ที่มา : ขอมูลบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ : /1 ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556
/2
ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
หนาที่ 2.9 - 15
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9.5

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.5.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของ
บริษัทในป 2556 ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
-

คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000 บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจะ
ไมไดรับคาเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการบริษัท
-

คาเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) ทั้งนี้ สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่
ไดรับเงินเดือนประจําแลว จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขาประชุมครั้งละ 5,000 บาทแทน

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
-

เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)

-

คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)

4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
-

เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)

-

คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)

หนาที่ 2.9 - 16
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ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ในป 2555 และป 2556 และงวด 3 เดือน ป 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อกรรมการ

ป 2555
ป 2556
จํานวนครัง้
คา
จํานวนครัง้
ที่เขาประชุม
ตอบแทน
ที่เขาประชุม
กรรมการ กรรมการ (บาท) กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

งวด 3 เดือนป 2557
คา
จํานวนครัง้
คา
ตอบแทน
ที่เขาประชุม
ตอบแทน
(บาท) กรรมการ กรรมการ (บาท)
ตรวจสอบ

1 นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

[ 5 ]/ [ 5 ]

[ - ]/ [ - ]

300,000

[8]/ [8]

[-]/ [-]

300,000 [1]/ [1]

[-]/ [-]

75,000

2 รศ.ดร.เชนินทร เชน

[ 5 ]/ [ 5 ]

[ - ]/ [ - ]

75,000

[8]/ [7]

[-]/ [-]

62,500 [1]/ [1]

[-]/ [-]

5,000

3 นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

[ 5 ]/ [ 5 ]

[ - ]/ [ - ]

62,500

[8]/ [8]

[-]/ [-]

100,000 [1]/ [1]

[-]/ [-]

12,500

4 นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

[ 4 ]/ [ 3 ]

[ - ]/ [ - ]

22,500

[8]/ [8]

[-]/ [-]

40,000 [1]/ [1]

[-]/ [-]

5,000

5 นายเจษฏา ศรศึก /1

[ - ]/ [ - ]

[ - ]/ [ - ]

-

[4]/ [2]

[-]/ [-]

25,000 [1]/ [1]

[-]/ [-]

12,500

6 รศ.ดร. พิสณฑ อุดมวรรัตน /2

[ - ]/ [ - ]

[ - ]/ [ - ]

-

[3]/ [2]

[-]/ [-]

25,000 [1]/ [1]

[-]/ [-]

12,500

7 นายวรวิทย ศิริวัฒนวิมล

[ 5 ]/ [ 5 ]

[ 5 ]/ [ 5 ]

182,500

[8]/ [8]

[4]/ [4]

220,000 [1]/ [1]

[2]/ [2]

52,500

8 นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล /3 [ - ]/ [ - ]

[ - ]/ [ - ]

-

[7]/ [6]

[3]/ [3]

125,000 [1]/ [1]

[2]/ [2]

37,500

9 นายพินิต นาคสุขุม /3

[ - ]/ [ - ]

[ - ]/ [ - ]

-

[7]/ [4]

[3]/ [3]

87,500 [1]/ [1]

[2]/ [2]

37,500

10 นางสาวธัญธร กิริยาพงษ /4

[ - ]/ [ - ]

[ - ]/ [ - ]

-

[2]/ [1]

[-]/ [-]

12,500 [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

11 นายดนุสรณ ชูเชิดวัฒนศักดิ/5์ [ 5 ]/ [ 5 ]

[ - ]/ [ - ]

62,500

[4]/ [4]

[-]/ [-]

50,000 [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

12 นายสุทิน เผด็จภัย /6

[ 1 ]/ [ 1 ]

[ - ]/ [ - ]

12,500

[-]/ [-]

[-]/ [-]

- [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

13 นายอานนท เลขาสถาพร /7

[ 4 ]/ [ 4 ]

[ - ]/ [ - ]

50,000

[-]/ [-]

[-]/ [-]

- [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

14 นายยรรยง วัฒนวงศพิทักษ /8 [ 5 ]/ [ 5 ]

[ 5 ]/ [ 5 ]

137,500

[-]/ [-]

[-]/ [-]

- [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

15 นางสาวปยดา สุขสมัย /9

[ 1 ]/ [ 1 ]

25,000

[-]/ [-]

[-]/ [-]

- [-]/ [-]

[-]/ [-]

-

[ 1 ]/ [ 1 ]

หมายเหตุ:
/1
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/ 2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
/2
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 / 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
/3
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
/4
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
/5
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติแจงการลาออกของคณะกรรมการดังกลาวจากการเปนกรรมการ
บริษัท และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท
/6
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
/7
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555
/8
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
/9
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555
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ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการบริหาร

ในป 2555 ป 2556 และ งวด 3 เดือน ป 2557 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร จํานวน 14.26 ลานบาท 12.56
ลานบาท และ 4.10 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาว รวมถึงเงินเดือน และสวัสดิการตางๆ
จํานวนผูบริหาร (ราย)
จํานวนเงินคาตอบแทน (ลานบาท)
9.5.2

ป 2555
12
14.26

ป 2556
10
12.56

งวด 3 เดือน ป 2557
17
4.10

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

9.6

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใส
และประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงได
กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการ
สําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญกับสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย การไดรับ
ขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อการใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของบริษัท เปนตน คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดแนวทางดําเนินการตางๆ เพื่อรักษาสิทธิของผูถือหุน รวมถึง
สงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนาตามที่
กฎหมายกําหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบระเบียบวาระตางๆ พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยาง
ครบถวน
2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม
3. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไวอยางชัดเจน
ในขอบังคับของบริษัท
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4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการประชุมอยางโปรงใส โดยระหวาง
การประชุม จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอยางทั่วถึง
ซึ่ง กรรมการและผูบ ริห ารที่ เกี่ยวขอ งจะเขา รว มประชุ มผู ถือ หุน เพื่ อ ให ผูถือ หุ น สามารถซั ก ถามในเรื่อ งที่
เกี่ยวของได
5. จัดทําบันทึกรายการการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอผานเว็บไซตของบริษัท ชองทางของตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมี
นโยบาย ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการไดลวงหนากอนการประชุม
2. ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กําหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาส
ศึกษาขอมูลประกอบวาระกอนการตัดสินใจ
3. สําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อกรรมการ
อิสระดังกลาวไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
4. สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การทํา
รายการไดมาหรือ จําหนายไปซึ่ง สินทรัพย เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได และในวาระการเลือ กตั้ง
กรรมการ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
5. กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และไดแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพยตามกฎหมาย มีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ไมวาจะเปนผูมีสวนได
เสียภายใน ไดแก ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง และหนวยงานอื่นๆ
ตลอดจนชุมชนใกลเคียงที่เกี่ยวของ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
ผูถือหุน
ลูกคา
พนักงาน
คูคาและคูสัญญา
คูแขงทางการคา
ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

: มุงเนนการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย และโปรงใสในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญทั้งขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา
: ใหความสําคัญในการผลิต และจัดจําหนายผลิตภัณฑและการบริการที่มีคุณภาพภายใตเงื่อนไขที่
เปนธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกคา โดยไมนําไปเปดเผยหรือใชประโยชนในทางมิชอบ
: ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยมีการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม กําหนด
นโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
ความรูและความสามารถของพนักงาน
: ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเปนธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีใน
การดําเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ
: สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรี และเปนธรรม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาการ
แขงขันที่ดี
: ใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่บริษัท
ดําเนินธุรกิจอยูตามโอกาส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกตลาดหลักทรัพย สํานักงานก.ล.ต. ผูถือหุน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ และมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ดังนี้
1. เปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงตอความ
เปนจริง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะตองผานการสอบทานหรือตรวจทานจากผูสอบบัญชีวา
ถู ก ต อ งตามมาตรฐานการบั ญ ชี ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป และผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท กอนการเผยแพรตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย ผูถือหุน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เปดเผยขอมูลผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซตของบริษัท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื่อใหผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ไดทราบขอมูลของบริษัทอยางทั่วถึง
3. เปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งขอมูลจํานวนครั้งที่กรรมการ
แตละคนเขารวมประชุม และนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ และผูบริหารไวในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นมาเพื่อรองรับ เนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก แตไดมอบหมายใหคุณพิพิธ เชาววิศิษฐ ทําหนาที่ติดตอและใหขอมูลกับผูถือหุน นัก
ลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนาที่ 2.9 - 20
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวนรวม 8 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการจากฝายบริหาร
5 ทาน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนดรวม 3 ทาน ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ที่กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองมีกรรมการอิสระ
มากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. คณะกรรมการชุดยอย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ในการพิจารณาเรื่องตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการตรวจสอบเปนกรรมการอิสระ เพื่อความโปรงใสและเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการยังไดกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทดวย
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และ
การบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ และไมได
รวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางผูบริหารอยาง
สม่ําเสมอ ในขณะที่กรรมการผูจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. การประชุมคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริษัทตองประชุมกันอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปนและเหมาะสม รวมทั้งมีการกําหนดวาระประจําของแตละครั้งไวอยางชัดเจน เชน การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผาน
การสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี เปนตน
2) คณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทจะดูแลใหกรรมการ
ไดรับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาที่เพียงพอสําหรับการศึกษาและ
พิจารณาเรื่องที่ตองใหความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน
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3) มีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
6. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
การกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห าร พิ จ ารณาโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท มี น โยบายจ า ย
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอางอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม และ
คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละ
ทาน ทั้งนี้การจายคาตอบแทนของกรรมการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ในสวนของ
คาตอบแทนผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหนาที่
และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัท
7. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการ
ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งกรรมการของบริษัททุกทานไดผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
9.7

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารและพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

ดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท นําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไป
เปดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม
2. ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับ
ผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจะตองระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและฐานะการเงินหรือขอมูลขาวสารที่
เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จนกวาบริษัทจะไดเปดเผยขอมูลภายในดังกลาวตอ
สาธารณชนแลว
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4. บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปน
ระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทซึ่งบุคคลดังกลาว รวมถึงคูสมรส
และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะถืออยู มายังเลขานุการบริษัท โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันทําการภายหลังเขารับ
ตําแหนง และรายงานทุกครั้งตอสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการ ตามที่
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกเลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
กับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต.
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่ฝาฝนนโยบายการใชขอมูลภายในจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย
แลวแตกรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
9.8 บุคลากร
9.8.1

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

จํานวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) ทั้งหมด 129 คน โดยทั้งหมดเปน
พนักงานประจํา ซึ่งแบงตามฝายงานได ดังนี้
(หนวย : คน)
รวม

ฝาย
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายการเงิน
ฝายการตลาด
ฝายขาย
ฝายคลังและจัดสง
ฝายจัดซื้อ
ฝายจัดซื้อวัตถุดิบ
ฝายซอมบํารุง
ฝายบริหารทรัพยากรมนุษยและสื่อสารองคกร
บริหารสํานักงาน
ฝายบัญชี
ฝายผลิต
ฝายพัสดุ
ฝายวิศวกรรม
รวมทั้งหมด

รายวัน

ประจํา

-

6
2
3
9
3
1
13
19
6
54
3
10
129

ที่มา : ขอมูลบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ ในปที่ผานมาบริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบุคลากรอยางมีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
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9.8.2

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -

9.8.3

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน/คาจาง โบนัส คาลวงเวลา เงิน
ประกั น สั ง คม เงิ น สมทบกองทุ น สํ า รอง
เลี้ยงชีพ และอื่นๆ (รวมผูบริหาร)

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ป 2555

ป 2556

(หนวย : บาท)
งวด 3 เดือน ป 2557

48,988,271.01

47,348,702.69

14,794,661.00

ที่มา : ขอมูลบริษัท วันที่ 31 มีนาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโกรวมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแลว ภายใต
การจัดการของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 โดยในปจจุบันทางบริษัทฯ ได
โอนยายมาอยูที่ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอรฟนด ซึ่งจดทะเบียนแลว โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม วรรณ จํากัด
9.8.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาความรูและความสามารถของบุคลากรของบริษัท เนื่องจากบริษัทเชื่อวาการที่
บริษัทจะสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง จะตองมีทีมงานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณที่ชวยสนับสนุนกิจการ
ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และคุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรมโดยบุคคลทั้งจาก
ภายใน และภายนอกที่จําเปนตอพนักงานโดยรวม และรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ ในเรื่องความรูทั่วไป และเฉพาะสายงาน
ตางๆ ซึ่งมีการคํานึงถึงการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับงานในแตละสายงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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9.8.5

ความรับผิดชอบตอสังคม

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ซึ่งประกอบไปดวยผูมีสวนไดเสีย
ภายใน อาทิ ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก อาทิ ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขงขัน และหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชนใกลเคียง ซึ่งบริษัทไดยึดหลักเกณฑ กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของตางๆ ในการปฏิบัติ
ดําเนินงาน เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาว โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใน
การกํากับดูแลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียตางๆ ดังนี้
1. ผูถือหุน
บริษัทมุงเนนการดําเนินงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญตอผูถือหุนใหรับทราบ อาทิ
ขอมูลดานการเงิน ขอมูลดานการลงทุน และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของตอผูถือหุนอยางถูกตอง ชัดเจน ครบถวน และทันเวลา
2. ลูกคา
บริษัทใหความสําคัญตอทุกกระบวนการในการผลิต เพื่อสามารถผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑใหออกมาตรงตาม
ความตองการของลูกคา โดยบริษัทมุงเนนใสใจตั้งแตกระบวนการในการจั ดหาวัตถุดิบ การบวนการในการผลิต
จนกระทั่งกระบวนการในการจัดสงผลิตภัณฑ ตลอดจนการบริการหลังการขายภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรมตอลูกคา
รวมทั้งการรักษาความลับของลูกคา โดยไมนําไปเปดเผยหรือใชประโยชนใหเกิดแกบริษัทในทางมิชอบ
3. พนักงาน
การปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม โดยการใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ สวัสดิการเบี้ย
ขยัน อาหารกลางวัน รถรับสง สวัสดิการคาเชาบาน สวัสดิการการปฏิบัติงานในโรงงาน เปนตน อีกทั้งยังมีการกําหนด
นโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรูและ
ความสามารถของพนักงานใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานในอนาคต
4. คูคาและคูสัญญา
บริษัทยึดหลักการปฏิบัติงานรวมกับคูคาและคูสัญญาตามขอกําหนด กฏหมาย และกฏเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจตอคูสัญญาที่ไดตกลงรวมกันไวอยางเปนธรรม
5. คูแขงขันทางการคา
สงเสริมนโยบายในการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม โดยมีการปฏิบัติภายใตกรอบในการแขงขันที่ดี
6. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญในการรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับ
ชุมชนที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยูตามโอกาสและระเบียบขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด อาทิ การ
บําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูภายนอก การบริจาคสิ่งของแกชุมชนรอบขาง การปลูกปา การทําความสะอาดชุมชนเพื่อเปน
สาธารณประโยชน ต อ ชุ ม ชน เป น ต น โดยบริ ษั ท มี น โยบายในการกํ า หนดแนวทางในการควบคุ ม ผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
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