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9. โครงสรางการจัดการ
9.1 ผังโครงสรางองคกรของบริษัท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน
(บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด)

นายอมร มีมะโน
กรรมการผูจัดการใหญ

นายกันต อรรฆยวรวิทย
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ฝายการเงิน

ฝายบัญชี
และการเงิน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ฝายโรงงาน

ฝายโรงงาน

นายดรงค ถนอมวงศ
รองกรรมการผูจัดการใหญ
ฝายการตลาด

ฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
และตรวจสอบคุณภาพ
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ฝายจัดซื้อ
ตางประเทศ

ฝายจัดซื้อ
ในประเทศ

ฝาย
บุคคล

ฝายขาย

ฝายการตลาด
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9.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสร า งการจั ด การของบริษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ ก คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทตามผังโครงสรางองคกร ไดแก
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พลเอกดุสิต
นายวัชรินทร
นายพิษณุ
นายกมล
นายอมร
นายพิภัทร
นายกันต
นายสมโภช
นายเอนก
พล.ต.ต.จิตติ
น.ส.จินดา

เครือใย
ดวงดารา
เหรียญมหาสาร
จิระปทมะ
มีมะโน
ปฏิเวทภิญโญ
อรรฆยวรวิทย
บูรพาสกุล
พัฒนสฤษฎ
รอดบางยาง
มีมะโน

ตําแหนง

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมี นายกันต อรรฆยวรวิทย เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได คือ นายอมร มีมะโน หรือ
นางสาวจินดา มีมะโน ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ หรือ นายสมโภช บูรพาสกุล รวมเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังตอไปนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับควบคุมดูแลฝายจัดการให
เปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดทาง
เศรษฐกิจใหแกกิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน
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3. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายในการดําเนิน ธุรกิจ ทั้งนี้จะตองกําหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานโดยพิจารณาความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล
นอกจากนี้จะตองมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอ
4. พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปน
สําคัญ สําหรับผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส
5. กําหนดอํานาจอนุมัติในการทําธุรกรรม และการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทใหกับคณะ
บุคคล หรือบุคคลตามความเหมาะสมและใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยจัดทําเปนคูมืออํานาจ
ดําเนินการ และใหมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. จัดใหมีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลขอมูล รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้ง
ดูแ ลกระบวนการในการประเมิ น ความเหมาะสมของระบบควบคุม ภายใน ตลอดจนจัด ใหมีบุคคลหรือ
หนวยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกลาว และมีการ
ทบทวนระบบตางๆอยางสม่ําเสมอ
7. กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุ มทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูป ฏิบัติต าม
นโยบาย และรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา จัดใหมีการทบทวนหรือประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดการความเสี่ย งอยา งสม่ําเสมอ และในทุก ๆระยะเวลาที่ พ บวา ระดับ ความเสี่ยงมีก ารเลี่ย นแปลง
ตลอดจนใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา และรายการที่ผิดปกติตางๆ
8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดๆ เพื่อทําหนาที่ดูแล ติดตามและควบคุมการบริหารงานของบริษัท
ในเรื่องที่เปนสาระสําคัญภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและ
กําหนดคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว หรือมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการหรือ
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆได
เวนแตเรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
•
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
•
การทํ ารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอ กําหนดของตลาด
หลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
•
นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
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• การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ บริษัท
• การทํ า แก ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญา เกี่ ย วกั บ การให เ ช า กิ จ การของบริ ษั ท ทั้ ง หมดหรื อ
บางสวนที่ สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
• การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
• เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

พลเอกดุสิต
นายวัชรินทร
นายพิษณุ
นายกมล

เครือใย
ดวงดารา
เหรียญมหาสาร
จิระปทมะ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี น.ส. นันทนภัส ขวัญสด เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ:

นายกมล จิระปทมะ เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
โดยจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารของบริษัทรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและราย
ประจําป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี) และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผูสอบบัญชีนั้น และ
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ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวย
•
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
•
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ห รื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
•
เหตุผลเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
•
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
•
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
•
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
•
รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป ควรทราบ ภายใต
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิ บัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยความเห็นของคณะ กรรมการตรวจสอบ เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ ริ ห าร ทบทวนรว มกับ ผูบ ริ ห ารของบริ ษัท ในรายงานที่ สํา คั ญ ๆ ที่ต อ งเสนอตอ สาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
แสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนก็ได ทั้งนี้ดวยคาใชจายของ
บริษัท
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ก. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆดวย
ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
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อาจมีค วามขั ดแย ง เวน แต จ ะได พน จากการมีลั ก ษณะดัง กล า วมาแล ว ไมน อ ยกว า สองปก อ นวัน ที่ยื่ น ขอ
อนุญาตตอสํานักงาน
ค. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทยอย
ง. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนราย
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความ
ชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอย
ละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้
การคํานวณภาระหนี้ดัง กลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกั นตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัด
อยู เว น แต จ ะได พ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล า วมาแล ว ไม น อ ยกว า สองป ก อ นวั น ที่ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตต อ
สํานักงาน
ฉ. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน
รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ช. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ซ. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
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รับเงินเดือนประจํา หรือถือ หุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุน ที่มีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
ฌ. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ญ. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินงานของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมเปนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยในลําดับเดียวกัน
ภายหลัง ไดรับ การแต ง ตั้ง ใหเปนกรรมการอิส ระที่มีลัก ษณะเป น ไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล ว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององคคณะ (Collective decision) ได
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายอมร
2. นายพิภัทร
3. นายกันต

มีมะโน
ปฏิเวทภิญโญ
อรรฆยวรวิทย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริหาร ไวดังตอไปนี้
1. ทําหนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว และ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดกลยุท ธและแผนการดําเนิ นธุรกิจ งบประมาณ รวมถึงโครงสรางในการบริหารงานเพื่อสามารถ
ดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
3. กําหนดอํานาจอนุมัติของแตละบุคคลใหเปนไปอยางเหมาะสม จัดใหมีการบงแยกหนาที่ที่อาจจะเอื้อตอการ
ทุจริตในหนาที่ออกจากกัน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเพื่ออนุมัติ รวมทั้งควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตามหลักการและขอกําหนดที่มีการอนุมัติแลว
4. พิจารณาโครงสรางองคกร มีอํานาจในการบริหารจัดการโครงสรางเงินเดือน กําหนดขอบเขตหนาที่ในการ
ทํางาน บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ตัดหรือลดคาจาง ถอดถอน เลิกจาง การลงโทษทางวินัย การให
รางวัล พิจารณาความดีความชอบพนักงาน
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5. พิจ ารณาอนุ มั ติก ารดํา เนิ น งานในการทํ า ธุ ร กรรมทางการเงิน กั บ ธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิน สํ า หรั บ
สนับสนุนการทําธุรกิจตามปกติเชน การเปดบัญชี การปดบัญชี การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การจัดหา
วงเงินสินเชื่อ จํานํา จํานอง ค้ําประกัน และอื่นๆรวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆเพื่อ
การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทใหไว
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน แลกําหนดงบประมาณในการลงทุน ตามที่กําหนดไวในคูมืออํานาจอนุมัติ
7. พิจารณาเรื่องการระดมทุน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
8. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ
9. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ของ
บริษัทที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอํานาจดังกลาว
ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง”ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)
มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะ
การดํา เนิน ธุร กรรมการค า ปกติทั่ ว ไปของบริ ษัท ที่ เป น ไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ ที่ ค ณะกรรมการบริษั ท ได
พิจารณาอนุมัติไว
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ผูบริหาร
ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายอมร

มีมะโน

กรรมการผูจัดการใหญ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ปฏิเวทภิญโญ
อรรฆยวรวิทย
ถนอมวงศ*
จันทรวิสิฐศักดิ์
พรนิยมวศิน
อภิรักษสัตยากุล
สุขสมทิพย
ทิพยสันติ
อวมทอง
ศรีสุข
สิราริยกุล

รองกรรมการผูจัดการใหญฝายโรงงาน
รองกรรมการผูจัดการใหญฝายการเงิน
รองกรรมการผูจัดการใหญฝายการตลาด
ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการฝายโรงงาน
ผูจัดการฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและตรวจสอบคุณภาพ
ผูจัดการฝายจัดซื้อตางประเทศ
ผูจัดการฝายจัดซื้อในประเทศ
ผูจัดการฝายบุคคล
ผูจัดการฝายการตลาด และรักษาการผูจัดการฝายขาย

นายพิภัทร
นายกันต
นายดรงค
นางปรางคทิพย
นายประจวบ
นายสมชาย
นายสารัตน
นางพัชรินทร
น.ส.จุฑามาศ
นางดวงกมล
น.ส.จิดาภา

หมายเหตุ : นายดรงค ถนอมวงศ เขาดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริหาร ไวดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มี อํ า นาจอนุ มั ติ และมอบอํ า นาจช ว งอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเพื่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ซึ่ ง ทรั พ ย สิ น และบริ ก ารเพื่ อ
ประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคาที่มีวงเงินไม
เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชน
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท
6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
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7. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารทุกประการ
ทั้งนี้การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็น
ควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาว
จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว
ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนิน
ธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ไดมีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน ตามตารางอํานาจอนุมัติวงเงิน ในภาพกวาง
สามารถสรุปโดยยอไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจอนุมัติการซื้อขายสินคา, วัตถุดิบ, บริการ และเขาทําสัญญาซึ่งกอภาระผูกพัน
ทางการคาและภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไมเกิน 100.00 ลานบาท, มีอํานาจอนุมัติในการทําสัญญาซึ่ง
กอภาระผูกพันทางการเงินในวงเงินไมเกิน 50.00 ลานบาท และมีอํานาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพยสิน
ในวงเงินไมเกิน 50.00 ลานบาท
2. กรรมการผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติการซื้อขายสินคา, วัตถุดิบ, บริการ และเขาทําสัญญาซึ่งกอภาระผูกพันทาง
การคาในวงเงินไมเกิน 40.00 ลานบาท, มีอํานาจอนุมัติในการทําสัญญาซึ่งกอภาระผูกพันทางการเงินใน
วงเงินไมเกิน 20.00 ลานบาท และมีอํานาจอนุมัติการซื้อขายและโอนทรัพยสินในวงเงินไมเกิน 20.00 ลาน
บาท
ทั้งนี้ อํานาจอนุมัติวงเงินดังกลาวขางตน จะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดที่เกี่ยว รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
9.3

การสรรหากรรมการ

กรรมการบริษทั
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท แมวาบริษัทจะไมมีคณะกรรมการสรรหา แตการสรรหา
กรรมการของบริ ษั ท จะกระทํ า โดยคณะกรรมการเป น ผู พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโดยใช ห ลั ก เกณฑ ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ รวมทั้งเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นอยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษั ทจะต องเปนผูมีคุณสมบัติตาม
กฎหมายกําหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชวิธีเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
2.1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2.2. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
2.3. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ใหจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน
หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้สิทธิดังกลาวจะไม
กระทบกระเทือนสิท ธิข องพนักงานหรือ ลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับ เลือ กตั้งเปนกรรมการในอัน ที่จ ะไดรับ
คาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกถึง
บริษัท และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํา กัด และกฎหมายวาดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงของ
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวยัง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
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กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ขึ้น ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผูที่ไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 1 คน ตองเปนผูที่มีความรูดานบัญชีหรือการเงิน เมื่อกรรมการตรวจสอบวางลงจนมีจํานวนต่ํากวา 3 คน ให
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ให ค รบจํ า นวนภายในระยะเวลาไม เ กิ น กว า 3 เดื อ นนั บ จากวั น ที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนนอยกวา 3 คน
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน
โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือพนักงานหรือผูมีความรูความสามารถ โดยจะตองไมเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหทําหนาที่
ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหาร
จะตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
9.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน

เบี้ยประชุมตอครั้ง

ประธานกรรมการ

30,000

5,000

กรรมการ

25,000

5,000

โดยกรรมการที่เปนผูบริหารไมรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และบริษัทไมมีการจายคาตอบแทนหรือ
ค า เบี้ ย ประชุ ม เพิ่ ม เติ ม แก ก รรมการในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ค า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบที่เปนตัวเงิน ในป 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เปนจํานวนรวม 2.075,000 บาท ใน
จํานวนนี้เปนคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 985,000 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ป 2556 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2556
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พลเอกดุสิต
นายวัชรินทร
นายพิษณุ
นายกมล
นายอมร
นายพิภัทร
นายกันต
นายสมโภช
นายอเนก
พล.ต.ต.จิตติ
น.ส.จินดา

หมายเหตุ

เครือใย
ดวงดารา
เหรียญมหาสาร/1
จิระปทมะ/1
มีมะโน/2
ปฏิเวทภิญโญ/2
อรรฆยวรวิทย/2
บูรพาสกุล/3
พัฒนสฤษฎ
รอดบางยาง
มีมะโน

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

คาตอบแทน
รายเดือน (บาท)
270,000
225,000
125,000
125,000
245,000
125,000
125,000
125,000
1,365,000

คาตอบแทน
คาตอบแทน
พิเศษ (บาท)
50,000
30,000

120,000

200,000

คาเบี้ยประชุม
(บาท)
50,000
50,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
510,000

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหาร/2
10/10
4/4
10/10
4/4
6/6
3/3
6/6
3/3
10/10
7/7
10/10
7/7
10/10
7/7
10/10
10/10
10/10
10/10
-

1. นายพิษณุ เหรียญมหาสาร และนายกมล จิระปทมะ ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมติที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และไดเขา
รวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและรวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครบทุกครั้งหลังจากวันที่รับตําแหนง
2. นายอมร มีมะโน นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ และนายกันต อรรฆยวรวิทย ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556โดย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารแลว 7 ครั้ง
3. นายสมโภช บูรพาสกุล ไดรับคาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริหารในเดือนมกราคม – เมษายน 2556 จํานวนรวม 120,000 บาท และคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) จํานวน 120,000 บาท และ
ไดรับคาตอบรายเดือนในฐานะกรรมการในเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2556 จํานวนรวม 125,000 บาท
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คาตอบแทนผูบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 11 ทาน โดยในป 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาสวัสดิการ
อื่นๆ ดังนี้
คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2555
ป 2556 (ม.ค. – ก.ย.)
จํานวนราย
จํานวนเงิน
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
(คน)
(ลานบาท)
เงินเดือน คานายหนา และ
11
12.90
11
9.96
โบนัส
คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก
11
0.22
11
0.38
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนประกันสังคม และคา
ลวงเวลา
รวม
13.12
10.34
คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี –
9.5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมตลอดทั้งปตามปกติเปนประจําทุกไตรมาส และจะมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจนและไดสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมใหแก
คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 คณะกรรมการมีการประชุมจํานวน
10 ครั้ง ประธานกรรมการทําหนาที่ดูแลจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสารและขอมูลเพื่อการอภิปราย
ปญหาสําคัญ นอกจากนี้กลุมบริษัทยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน และการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกําหนดการประชุมทุกไตรมาส ซึ่งกรรมการสวนใหญเขารวมประชุมครบถวน เวนแตติดภารกิจสําคัญเรงดวน
9.6

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายนําหลักการ การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2556 เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน
ตลอดจนเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้
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1)

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก สิทธิในการซื้อขายหรือการ
โอนหุน สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในสวนแบงกําไรของกิจการ สิทธิในการเลือกตั้งและ
ถอดถอนกรรรมการ และใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชีอิสระ สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ
และหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ขางตนแลว บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริม
และอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอ มทั้ ง จั ดส ง หนั ง สื อ นัด ประชุ ม และขอ มูลประกอบการประชุม ตามวาระต า งๆ ใหแ กผู ถือ หุน รั บ ทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน
กอ นที่จ ะถึ ง วันประชุม ไม น อ ยกวา 3 วั น โดยในแตล ะวาระการประชุ ม จะมี ความเห็น ของคณะกรรมการ
ประกอบไปดวย
• เผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทพรอมทั้งชี้แจงสิทธิของผูถือหุน
ในการเขาประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุน
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนไดเพื่อสนับสนุนการใชสิทธิออกเสียงของผูถือหุน โดยใช
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
• กอนการประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผานอีเมลแอดแดรสของนักลงทุนสัมพันธหรืออีเมลแอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• ในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและจะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
หรือตั้งคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อใหผูถือหุนไดใหขอมูลรายละเอียดใน
เรื่องดังกลาวอยางเพียงพอตอการตัดสินใจอนุมัติทํารายการใดๆ โดยในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัย ขอซักถาม
บริษัทจะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละสาขาเปนผูใหคําตอบภายใตความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามขอมูลรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของได
2)

การปฏิบัติตอผูถอื หุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ดวยความเปนธรรม ทั้งผูถือหุนที่เปน
ผูบริหาร ผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถือหุนตางชาติ และผูถือหุนสวนนอย ดังนี้
• การปฏิบัติและอํานวยความสะดวกตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน

สวนที่ 2.9 หนาที่ 60

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

• การกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยูโดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่ง
เสียง
• การกําหนดใหกรรมการอิสระเปนผูมีหนาที่ดูแลผูถือหุนสวนนอย โดยผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นหรือขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเปนผูพิจารณาดําเนินการให
เหมาะสมในแตละเรื่อง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหา
วิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเห็นวาเปนเรื่อง
สําคัญที่มีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเปนวาระการประชุมในการประชุมผูถือหุน
• คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของกลุมบริษัทที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมทั้งคู
สมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) รวมถึงไดกําหนดโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของ
บริษัท หรือการนําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูล
ภายในไปใชประโยชน รวมทั้งไดใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการของบริษัทและผูบริหาร ในหนาที่การ
รายงานการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตาม
มาตรา 59 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 รวมทั้ ง จะแจ ง ข า วสารและ
ขอกําหนดตางๆ ของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกคณะกรรมการของบริษัท
และผูบริหารตามที่ไดรับแจงจากทางหนวยงานดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
3)

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผูถือ
หุน พนักงาน และผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดี
วาการสนับสนุนและรับฟงขอคิดเห็น ตลอดจนการสรางสัมพันธอันดีกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการ
ดําเนินงาน และพัฒนาใหธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตและขยายตัวไดในอนาคต โดยบริษัทจะจัดใหทุกกลุมมีสิทธิไดรับการ
ปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ผูถือหุน : บริษัทจะเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทใน
ระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
พนักงาน : บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนาองคกรใหมีความ
เติบโต บริษัทจึงสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การทํ า งานในลั ก ษณะเป น ที ม เพื่ อ เพิ่ ม ความคล อ งตั ว ในการทํ า งาน และจั ด ให
สภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัยตอพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทา
เทียม เปนธรรม โดยใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
คูคา: ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการคาที่สุจริตโดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญาเงื่อนไขทางการคาและคํามั่นที่ใหไว
กับคูคาอยางเครงครัด
คูแขง : ปฏิบัติตอคูแขงอยางมีจรรยาบรรณในเชิงธุรกิจตามกรอบกติกาแหงการแขงขันที่ดีโดยการหลีกเลี่ยงการ
แขงขันดวยวิธีไมสุจริต
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ลูกคา : บริษัทมีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพและใหบริการที่ดีแกลูกคาโดยทําการคากับลูกคาดวยความ
ซื่อสัตยและเปนธรรม
สังคม : บริษัทใหความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของชุมชนรอบๆ ที่ตั้งของสํานักงานบริษัท
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดแนวทางที่ตองปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมไวอยาง
ชัดเจนใน “จริยธรรมธุรกิจ” พรอมทั้งเผยแพรและรณรงคใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน และถือเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของทุกคน
4)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัท ซึ่งมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
โดยบริษัทจะเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ http://www.ajthai.com/
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้นบริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ อยางไรก็ตามในเบื้องตนบริษัท
ไดมอบหมายใหเลขานุการของบริษัททําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตอหนวยงานดังกลาวไดที่ นายกันต อรรฆยวรวิทย เลขานุการบริษัท โทรศัพท 034494-900 - 8 ตอ 555 โทรศัพทมือถือ 085-042-5588 หรือ ที่ E-mail address: khan.a@ajthai.com
5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ทักษะ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนไดกับบริษัท
โดยเปน ผูมีบทบาทสํา คัญในการใหความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดํา เนิน ธุรกิจและมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนรายไตรมาส อีกทั้งยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อประโยชนของ
บริษัทและผูถือหุนโดยรวม
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2556 คณะกรรมการของบริษัท มี จํา นวน 11 ท า น ประกอบด ว ย กรรมการที่ เป น ไมเป น
ผูบริหารจํานวน 8 ทาน โดยมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทํา
หนาที่ถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช ว ยในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท 2 ชุ ด คื อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ห าร โดยบริ ษั ท ได มี ก ารแบ ง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารที่มีตอผูถือหุนไวอยางชัดเจนเพื่อความเปนอิสระใน
การตัดสินใจและนําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวภายใตหัวขอโครงสรางการจัดการ
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• คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดระบุไว
• คณะกรรมการบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัวโดยมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการใหเปนคนละ
บุคคลกัน เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอํานาจโดยไมจํากัด โดยคณะกรรมการของบริษัทจะเปนผูกําหนดอํานาจหนาที่และ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงดังกลาว
ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตอง
ทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดรายงานคาตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไวอยางชัดเจนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) โดยคาตอบแทนดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป (Annual General Meeting (AGM)) ทุกป กรณีที่กรรมการของบริษัทไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เชน การเปนกรรมการตรวจสอบรวมดวย เปนตน จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งตองพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบดวย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยนโยบายดังกลาว
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
โดยบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการเนื่องจากเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและจะสงเสริมใหบริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนในระยะยาว สําหรับการกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานนั้น บริษัทใหความสําคัญเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการ
ประเมิ นความเพียงพอการควบคุมภายในรวมกันเปน ประจํา ทุกปตั้งแตป 2556 เปน ตนไป เพื่อ ใหบริษัทไดป ฏิบัติต าม
หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดัง กลาวเปนประจํานอกจากนี้
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎ
และขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยกําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอผูมีสวน
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ไดเสียทุกกลุม ทั้งนี้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานและผูบริหารทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาวอยางเครงครัด
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ
ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาตองแจงใหบริษัททราบถึง
ความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอกและสงรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กําหนด และจะไดมีการเปดเผยไวในงบการเงิน รายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศที่ปรากฏใน
รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูล และงบการเงินซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยนําเสนอโดยตอ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส การจัดทํางบการเงินดังกลาวตรวจสอบโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน
กลต. เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทาง
การเงินและไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานความถูกตองครบถวน สมเหตุสมผล เชื่อถือไดและใชนโยบายการบัญชีที่
เหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมออยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูจัดทําวาระตางๆ ของการประชุม
และดําเนินการจัดสงเอกสารการประชุมใหคณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุมเพื่อใหกรรมการไดมี
เวลาพิจารณาและศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ รวมถึงการบันทึกการประชุมและจัดสงรายงานดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท
เปนรายบุคคลตามความเหมาะสม ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท
อยางเปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการ
แสดงความเห็นอยางอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยกรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ถาคะแนนเสียง
เทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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ในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 ครั้ง โดยในการประชุมแตละ
ครั้งมีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทุกทาน
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชท รัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนา ที่
ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อทํา
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและมี ประสิท ธิผล มีการควบคุม
ทางดานการเงินและมีการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแนวทางที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบริหารระดับสูง
9.7

นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช

บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
• ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยตาม มาตรา 59 และ บทกําหนด
โทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
• บริ ษัท ไดแ จง ใหผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ยต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
และกําหนดใหผูบริหารจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
• บริษัทกําหนดมิใหคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในตอ
บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ และควรละเวนการซื้อขายหุนของบริษัท ในชวงเวลา 30 วัน
กอนที่เผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรสถานะของบริษัท รวมถึงขอมูลสําคัญอื่นๆ และควรรอคอยอยางนอย 24
ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว กอนที่จะซื้อขายหุนของบริษัท
บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผย
จนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปน
ตัวหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุ ไลออก ปลดออกหรือใหออกแลวแตกรณี
เปนตน
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บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

9.8

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวนพนักงานทั้งหมดของกลุมบริษัทมีดังนี้

ฝายงาน
ผูบริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายโรงงาน
ฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑและ
ตรวจสอบคุณภาพ
ฝายจัดซื้อตางประเทศ
ฝายจัดซื้อในประเทศ
ฝายบุคคล
ฝายขาย
ฝายการตลาด
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 55 ณ 30 ก.ย. 56
11
11
16
18
2
2
144
183
11
13
0
1
9
649
4
847

0
2
10
660
4
903

อายุงานเฉลี่ย (ป)
ณ 30 ก.ย. 56
3.88
3.71
1.57
2.85
3.74
6.48
4.73
2.36
1.63

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 847 คน โดยไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่
ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คานายหนา โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และคาลวงเวลา เปนจํานวน
รวม 276.13 ลานบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 903 คน โดยไดจายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงานที่
ไมใชผูบริหาร ไดแก เงินเดือน คานายหนา โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และคาลวงเวลา เปนจํานวน
รวม 215.7ลานบาท
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ในระหวางป 2553 – 2555 บริษัทมีขอพิพาทแรงงานรวมทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรอง
คาชดเชยกรณีที่บริษัทเลิกจาง และบริษัทสามารถเจรจาตกลงกับคูกรณีจนจบกรณีพิพาทไดแลวทุกราย
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายอยางตอเนื่องที่จะสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นใหมีความรู ความชํานาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัท โดยฝายบุคคล
มีหนาที่สํารวจความตองการของแตละฝายงาน กําหนดงบประมาณคาใชจาย และรวมรวบจัดทําเปนแผนการฝกอบรม
ประจําป เพื่อใหแตละฝายงานไดทราบถึงหัวขอการฝกอบรม ผูที่เขารวม ผูดําเนินการหรือสถาบันที่จัดการอบรม และกําหนด
ระยะเวลาการฝกอบรมในแตละป และประกาศใหทราบทั่วไปในบริษัท รวมทั้งติดตามผลการฝกอบรมของพนักงานที่เขารวม
การอบรมในแตละหลักสูตร เพื่อประเมินผลใชประกอบการจัดทําแผนในปตอไป
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