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9.

การจัดการ

9.1

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 โครงสร้ำงกำรจัด กำรของบริษั ทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ดังนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 7 สิงหำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
1. รศ. ประยูร
บุญประเสริฐ
2. นำงสำวทิพวรรณ
อุทัยสำง
3. นำงสำวพิกุล
ทักษิณวรำจำร
4. นำยสมศักดิ์
ศิวะนำวินทร์
5. นำยธงชัย
ตันสุทตั ต์
6. นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์
7. นำยวิสุทธิ
วิทยฐำนกรณ์
8. นำยจำรุพจน์
ณีศะนันท์
9. นำยปรำโมทย์
สันติวัฒนำ

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

โดยมีนำยวัชระ วิทยฐำนกรณ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นำยสมศักดิ์ ศิวะนำวินทร์ หรือ นำยธงชัย ตันสุทตั ต์ หรือ นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยวิสุทธิ
วิทยฐำนกรณ์ หรือ นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์ และประทับตรำสำคัญของบริษัท
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทฯ ออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดในขณะนั้น ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลำกกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.

ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2.

พิจำรณำก ำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย
แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ตำมที่ฝ่ำยจัดกำรจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ

3.

กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับ มอบหมำยให้ทำหน้ำที่
ดังกล่ำว เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด

4.

ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของ
บริษัทฯ

5.

ดำเนินกำรให้ฝ่ำยจัดกำรจัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่น่ำเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแล
ให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม

6.

สอบทำนกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

7.

พิจำรณำอนุมัติกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน กำรลงทุน และกำรดำเนินกำรใดๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.

พิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.

ดูแลมิให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
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10.

พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรม
โดยกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ทำกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับ
รำยกำรที่ทำกับกรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนอนุมัติกำรทำรำยกำรนั้น

11.

จัดให้มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นลำยลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ำบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรำยอย่ำง
เป็นธรรม

12.

ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม

13.

พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริหำร เป็นต้น และกำหนดอำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยดูแล
ระบบบริหำร และระบบควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้

14.

พิจำรณำแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ เพื่อดูแลให้คณะกรรมกำรและบริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด
และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ

15.

พิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรได้ตำมที่เห็นสมควร และจำเป็น

16.

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบ
อำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถ
อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนุมัติไว้
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ ทั้งนี้ กำร
ค ำนวณภำระหนี้ ดั ง กล่ ำ วให้ เ ป็ น ไปตำมวิ ธี ก ำรค ำนวณมู ล ค่ ำ ของรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกั บตลำดทุ น ว่ำ ด้ วยหลั กเกณฑ์ ใ นกำรทำรำยกำรที่ เ กี่ย วโยงกั น โดยอนุโ ลม แต่ ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของ
บริษั ทฯสั งกัด อยู่ เว้น แต่จะได้พ้ นจำกกำรมี ลักษณะดั งกล่ ำวมำแล้วไม่น้อ ยกว่ ำ สองปี ก่อนวันที่ ยื่นค ำขอ
อนุญำตต่อสำนักงำน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ สองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำ
ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2556 เป็นดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นำยสมศักดิ์
2. นำยธงชัย
3. นำยวัชร
4. นำยวิสุทธิ
5. นำยจำรุพจน์
6. นำยปรำโมทย์
7. รศ. ประยูร
8. นำงสำวทิพวรรณ
9. นำงสำวพิกุล

ศิวะนำวินทร์
ตันสุทตั ต์
วิทยฐำนกรณ์
วิทยฐำนกรณ์
ณีศะนันท์
สันติวัฒนำ
บุญประเสริฐ1
อุทัยสำง1
ทักษิณวรำจำร1

จานวนครั้งที่เข้าประชุม/จานวนการประชุมทั้งหมด
ปี 2555
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
3/3
2/4
2/3
4/4
3/3
4/4
3/3
1/3
1/3
1/3

หมายเหตุ 1 ร.ศ.ประยูร บุญประเสริฐ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง และนางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร ได้เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นำงสำวทิพวรรณ อุทัยสำง
2. รศ. ประยูร
บุญประเสริฐ
3. นำงสำวพิกุล
ทักษิณวรำจำร

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดย นำงสำวทิพวรรณ อุทยั สำง เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มคี วำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และมี นำงลักขณำ ร่มรื่น เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตำมวำระ ตำมข้อบังคับของ
บริษัทฯ กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีก ได้ กรณีที่
ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กรรมกำรตรวจสอบมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด
โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลือของกรรมกำรตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และ/หรือ กำรว่ำจ้ำงบริษัทตรวจสอบ
ภำยในหรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

3.

สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัตติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจำรณำคั ดเลื อก เสนอแต่ งตั้ งบุค คลซึ่ง มีควำมเป็ นอิ สระเพื่ อท ำหน้ ำที่ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษั ทฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ย วโยงกันหรื อรำยกำรที่ อำจมี ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้เ ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ

6.

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

1)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วนเป็นที่น่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

2)

ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ

3)

ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4)

ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

5)

ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6)

จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
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7)

ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)

8)

รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7.

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำร
กระท ำดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

1)

รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2)

กำรทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน

3)

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.

ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในกำรปฏิบัติงำนขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญฝ่ำยจัดกำร
ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมำรำยงำน ให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและ
จำเป็น
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมีอำนำจในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนำจหน้ำที่ และควำมรับ ผิดชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ตำมที่เห็นสมควร และจำเป็น
9.1.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำร
จำนวน 3 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.นำงสำวพิกุล
ทักษิณวรำจำร
2.รศ.ประยูร
บุญประเสริฐ
3.นำงสำวทิพวรรณ อุทัยสำง

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่ง
อีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมำะสมเป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนด
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ค่ำตอบแทน เพื่อให้กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนมี จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ
กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่
เหลือของกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
1.

พิจำรณำกำรกำกับดูแลให้องค์กรมีกำรดำเนินงำนและปฎิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้มีควำมเหมำะสม
กับธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์เพื่อกำรรักษำมำตรฐำนและพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
และสื่อสำรไปยังกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ

2.

ทบทวนหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร ข้อบังคับ จริยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำนของบริษัทฯ ให้เป็น
ปัจจุบันสม่ำเสมอ เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฎิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

3.

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรประชำสัมพันธ์กำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศของบริษัทฯ ให้กับสำธำรณชนในวงกว้ำง

4.

พิจำรณำและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรใหม่ หรือสรรหำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีกำรสรรหำอย่ำงมีควำมเหมำะสมและมีควำมโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรพิจำรณำอนุมัติ

5.

รำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรสรรหำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ และจัดทำรำยงำนของ
คณะกรรมกำรสรรหำเพื่อเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งมีกำรลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรสรร
หำ

6.

พิจำรณำแนวทำงกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่
กรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวิธีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

9.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1.นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์
2.นำยธงชัย
ตันสุทัตต์
3. นำยวิมล
วงษ์จันทร์
4.นำงลักขณำ
ร่มรื่น

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งพ้นจำก
ตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำงลง
เพรำะเหตุ อื่ น ใดนอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณสมบั ติ เ หมำะสมเป็ น
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีจำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวำระที่เหลือของกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งตน
ทดแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.

กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรอบบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ
อนุมัติ

2.

วำงแผนกำรปฎิบัติงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อที่จะสำมำรถติดตำม ประเมินผล และ
ควบคุมดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมได้

3.

พิจำรณำอนุมัติกำรใช้เครื่องมือในกำรประเมินควำมเสี่ยง ให้มีควำมเหมำะสมกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4.

ติดตำมให้มีกำรปฎิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่สม่ำเสมอ

5.

ดูแลควำมเพียงพอของทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

6.

สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบและต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น

เกี่ยวกับสถำนะควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และ

9.1.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นำยธงชัย
ตันสุทตั ต์
2. นำยวิมล
วงษ์จันทร์
3. นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์
4. นำงลักขณำ
ร่มรื่น

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมกำรบริหำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริหำร ซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้น อำจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริหำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นใดนอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำรบริหำร เพื่อให้กรรมกำรบริหำรมี
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จำนวนครบตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมกำรบริหำรแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพี ยงวำระที่
เหลือของกรรมกำรบริหำรซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

บริหำร และดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งกำรบริหำร และ
ดำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ดังกล่ำวต้องเป็นไปตำมนโยบำย แนวทำง หรือแผนกำรดำเนินงำน ที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ กำหนด

2.

กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องและเหมำะสมต่อสภำวะเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นชอบ

3.

ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
ฯ ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

4.

ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจ
หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือผู้รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำร
ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) อำจมีส่วนได้เสีย หรือ อำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ
9.1.6 เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนำยวัชระ วิทย
ฐำนกรณ์ เป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
1.

ดูแ ลและให้ ค ำแนะน ำแก่ ค ณะกรรมกำรและผู้ บ ริ ห ำรเกี่ ย วกั บ กฎเกณฑ์ และกฎหมำยต่ ำ งๆ ที่ ค ณะกรรมกำร
บริษัทฯ จะต้องทรำบ

2.

ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสำนงำน
ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมดังกล่ำว

3.

จัดทำและเก็บเอกสำรดังต่อไปนี้

1)

ทะเบียนกรรมกำร

2)

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจำปีของบริษัทฯ
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3)

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

4.

เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร

5.

ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด

9.1.7 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 ผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
ชื่อ - นามสกุล
1. นำยธงชัย ตันสุทัตต์
2. นำยวิมล วงษ์จันทร์
3. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์
4. นำงลักขณำ ร่มรื่น
5. นำยธงชัย ตันสุทตั ต์

ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต
ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
รักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด

ขอบเขตอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1.

ดูแล บริหำรงำน ดำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจำตำมธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้
เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/
หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

จัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์กำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ

3.

กำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรจัดกำร กำรบริหำรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ และสภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม

4.

มีอำนำจว่ำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย ปลดออก เลิกจ้ำง และกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับพนักงำนในระดับที่ต่ำกว่ำ
กรรมกำรผู้จัดกำร โดยสำมำรถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนำจให้ดำเนินกำรแทนได้

5.

มีอำนำจในกำรออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบริษทั ฯ
เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ

6.

พิจำรณำอนุมัติกำรทำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกันที่เป็นเงื่อนไขปกติกำรค้ำ เช่น กำรซื้อขำยสินค้ำตำมรำคำตลำด และให้
เงื่อนไขทำงกำรค้ำเหมือนลูกค้ำทั่วไป ทัง้ นี้ ภำยใต้นโยบำยที่ได้รับอนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ

7.

ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
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ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอำนำจ
หรือมอบอำนำจช่วงที่ทำให้กรรมกำรผู้จัดกำร และ/หรือผู้รับมอบอำนำจจำกกรรมกำรผู้จัดกำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตน
หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่ นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ
9.2

การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร

ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทฯ คณะกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งใน
ขณะนั้นจะร่ วมกั นพิ จำรณำคัดเลือ กบุค คลที่เหมำะสมโดยจะพิจ ำรณำคุ ณสมบัติ ของบุค คลดั งกล่ำวให้ เหมำะสม และ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ และแผนงำนของบริษั ทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติเหมำะสมทั้งในด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ กำรอุทิศเวลำ รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม ) ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
เกี่ยวข้อง โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/
หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
9.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
1) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับสำหรับปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 มีดังนี้
หน่วย: บำท
ชื่อ – นามสกุล
1. นำยสมศักดิ์
2. นำยธงชัย
3. นำยวัชร
4. นำยวิสุทธิ
5. นำยจำรุพจน์
6. นำยปรำโมทย์
7. รศ. ประยูร
8.นำงสำวทิพวรรณ
9.นำงสำวพิกุล

ศิวะนำวินทร์
ตันสุทตั ต์
วิทยฐำนกรณ์
วิทยฐำนกรณ์
ณีศะนันท์
สันติวัฒนำ
บุญประเสริฐ
อุทัยสำง
ทักษิณวรำจำร

งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 55
งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 56
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
รวม
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
รวม
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
176,000
10,000
186,000
128,000
10,000
138,000
176,000
20,000
196,000
128,000
15,000
143,000
176,000
20,000
196,000
128,000
15,000
143,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2) ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
-ไม่มีส่วนที่ 2-9 หน้ำ 12
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9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมกำร (ไม่รวมค่ำตอบแทนที่ได้รับในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ) และ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมกำร ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสำมำรถสรุปได้ดังนี้
งวดปีสิ้นสุดวันที่
จำนวน (คน)
ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท)

9.4

31 ธ.ค. 54
4
6,108,500

31 ธ.ค. 55
4
6,307,800

งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 56
4
3,017,200

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหำคม 2556

9.5

การกากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดสี ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้
ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วม
ประชุม เพื่ อใช้ สิท ธิ อ อกเสีย งในที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นเพื่ อแต่ ง ตั้ง หรื อถอดถอนกรรมกำร แต่ ง ตั้ง ผู้ สอบบั ญชี และเรื่อ งที่ มี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำรจัดสรรเงินปันผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และกำรอนุมัติรำยกำรพิเศษ เป็นต้น
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง
ดังนี้
 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็นกำรล่วงหน้ำ อย่ำง
น้อย 7 วัน หรือตำมระยะเวลำที่กฎหมำย และประกำศต่ำงๆ กำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลำ
สถำนที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น และวำระกำรประชุม โดยมีคำชี้แจ้งและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวำระ พร้อมด้ วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ หนังสื อมอบฉันทะตำมที่กระทรวง
พำณิชย์กำหนด และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้เข้ำประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำ นเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม
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 ก่อนดำเนินกำรประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนนและวิธีกำรนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว ประธำนที่ประชุ มจะจัดสรร
เวลำอย่ำงเหมำะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมบริษัทฯ โดยมีกรรมกำรและผู้บริหำรที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถำมและรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
 ในกรณีที่วำระกำรประชุมมีหลำยรำยกำร เช่น วำระแต่งตั้งกรรมกำร บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละ
รำยกำร
 ภำยหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอน
กำรลงคะแนน คำถำมคำตอบ และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้ง
รำยงำนสรุปผลกำรลงมติที่เว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่ำงช้ำภำยใน
เวลำ 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป และจะจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยใน 14
วัน และเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหำร
รวมทั้งผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินกำรในดังกล่ำว ดังนี้
 บริ ษั ท ฯ จะจั ด ท ำหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เป็ น ภำษำอั ง กฤษทั้ ง ฉบั บ และเผยแพร่ พ ร้ อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ภำษำไทย
 บริษัทฯ จะดำเนินกำรประชุม ผู้ถือหุ้นตำมลำดับระเบียบวำระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่ม
วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้ โดยส่งข้อมูลของ
บุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อนำมำคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้
 บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ แก่ผู้
ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันผ่ำนเว็ปไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทำงมิชอบ
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 บริษัทฯ มีนโยบำยให้กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียในวำระใดๆ งดเว้นจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมพิจำรณำใน
วำระนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้ำ พนักงำน คูค่ ำ้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผู้ลงทุน
เจ้ ำ หนี้ และชุ ม ชนที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง อยู่ รวมทั้ ง กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย อื่ น เช่ น คู่ แ ข่ ง และผู้ ส อบบั ญ ชี อิ ส ระ เป็ น ต้ น โดย
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่ำนี้อย่ำงเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่ำควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น
1.

บริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ กำรซื้อขำยหรือโอนหุ้น
กำรมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น กำร
จัดสรรเงินปันผล กำรกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรือเพิ่มทุน และกำรอนุมัติ
รำยกำรพิเศษ เป็นต้น

2.

บริษัทฯ มีหน้ำที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่ำงๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในกำร
เสนอชื่อบุคคลเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร และสิทธิในกำรแสดงควำมเห็นและสอบถำมคำถำมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
วำระกำรประชุม เป็นต้น

3.

บริษัทฯ มีหน้ำที่งดเว้นกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสำรที่
สำคัญก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และกำรเพิ่มวำระที่สำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทรำบล่วงหน้ำ เป็นต้น

พนักงำน
1.

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยอ้ำงอิงจำกผลกำรทำงำนของพนักงำนซึ่งบริษัทฯ จะวัดผล
กำรดำเนินงำนของพนักงำนอย่ำงเป็นธรรมตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2.

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนและผู้บริหำร
รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงำนและผู้บริหำรไปอบรมกับหน่วยงำนภำยนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรทำงำน

3.

บริษัทฯ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน

4.

บริษัทฯ มีหน้ำที่รักษำควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน โดยบริ ษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงำน เช่ น
เงินเดือ น ประวัติกำรรักษำพยำบำล ไปเปิ ดเผยต่ อบุคคลภำยนอก เว้น แต่บริษั ทฯ มีห น้ำที่ต้อ งเปิดเผยข้อมู ล
ดังกล่ำวตำมข้อบังคับ และกฎหมำย
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ลูกค้ำ
1.

บริษัทฯ มีหน้ำที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและควำมร่วมมือกับลูกค้ำในระยะยำว โดยยึดหลักกำรดำเนินงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต

2.

บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้ ำ โดยบริษัท ฯ จะให้บริกำรและสินค้ำที่ มี
คุณภำพ มีควำมปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตำมข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้ำ รวมทั้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มี
ต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด

คู่ค้ำและเจ้ำหนี้
1.

บริษัทฯ คำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็น ธรรม และควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนินงำนธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำม
กฎหมำย และข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด

2.

บริษัทฯ จะรักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ใน
กำรค้ำกับคู่ค้ำ

คู่แข่งทำงกำรค้ำ
1.

บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

2.

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักกฎหมำย และยึดถือกำรหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทำลำย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ใส่ร้ำยโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือกำรกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม
ต่อกำรแข่งขัน

หน่วยงำนรำชกำร
1.

บริษัทฯ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัท

2.

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใส และควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ และหน่วยงำน
รัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะต่อต้ำนกำรให้สินบนกับเจ้ำหน้ำที่รัฐในรูปแบบต่ำงๆ เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน
1.

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชม โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตำม
ข้อบังคับ และกฎหมำยต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด
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นอกจำกนี้ ผู้มี ส่วนได้เ สียสำมำรถสอบถำมข้อ มูลของบริษัทฯ หรื อร้อ งเรี ยนในเรื่ องต่ำ งๆ ผ่ำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษัทฯ โดยสำมำรถส่งเรื่องร้องเรียนมำทำงไปรษณีย์มำยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทฯ ตำมที่อยู่บริษัทฯ
หรือทำงอีเมล์ info@prodigy.in.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ โดยกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนินกำร
สั่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทำงแก้ไข และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ต่อไป
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้
เสียได้รับข้อมูลที่มีควำมเท่ำเทียมกัน และมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ อย่ำง
สม่ำเสมอ
บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะเปิดเผยสำรสนเทศที่สำคัญต่อสำธำรณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจกิจ ลักษณะกำร
ประกอบธุรกิจ รำยชื่อคณะกรรมกำรและผู้บริหำร งบกำรเงิน รำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน ปัจจัยควำมเสี่ยงและนโยบำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิธีกำรจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงต่ำงๆ กำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ และผู้บริหำรระดับสูง ค่ำสอบบัญชีและค่ำบริก ำรอื่นของผู้สอบบัญชี และค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรและ
ผู้บริหำร เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดตั้งหน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ ให้ข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และประชำชนทั่วไป
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อกำกับดูแลกิจกำรเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยำวของบริษัท
ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย ทำ
หน้ำที่พิจำรณำในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมกำรทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำม
คิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ เพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และโปร่งใส
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน และเป็นกรรมกำรอิสระ
จำนวน 3 ท่ำน โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมดและไม่น้อย
กว่ำ 3 ท่ำน ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เช่น วิสัยทัศน์
และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผ่ำยจัดกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะใช้
วิจำรณญำณ และควำมรอบคอบในกำรตัดสินใจ และปฏิบัติหน้ ำที่ด้วยควำมรั บผิดชอบ และควำมซื่อ สัตย์สุจ ริต เพื่ อ
ประโยชน์ในระยะยำวของบริษัทฯ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ จะจั ด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยตนเองประจ ำทุ ก ปี เพื่ อ ประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ และพิจำรณำหำแนวทำงเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมัติจำกกำรประชุมผู้ถื อหุ้นสำมัญ
ประจำปี (Annual General Meeting (AGM)) ทุกปี กรณีที่กรรมกำรของบริษัท ฯ ได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มมำกขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจำรณำตำมควำมสำมำรถของบริษัท ฯ ประกอบด้วย กำร
กำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรได้กำหนดให้มีควำมเชื่อมโยงกับผลงำนของบริษัท และกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละคน
เป็นประจำทุกปี
การประชุมคณะกรรมการ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้เน้นควำมสำคัญเรื่องกำรติดตำมและกำรรับรองผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำส
และรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรนำไปพิจำรณำและดำเนินกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ ต่อไป ตลอดจนกำรรำยงำนควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่สำคัญ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งจะมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเป็นผู้จัดทำวำระต่ำงๆ ของกำรประชุมและ
ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรกำรประชุมให้คณะกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรประชุม รวมถึงกำรบันทึกกำร
ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรำยคณะอนุกรรมกำร ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท ฯ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนในภำพรวมนั้น บริษัท ฯ ได้มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดส่ งรำยงำน
ดังกล่ำวให้แก่กรรมกำรบริษัทเป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสมและมีกำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมกรรมกำรที่ผ่ำนกำร
รับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมกำรของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
9.6

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกรณีที่กรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือ
ในทำงมิชอบ ดังนี้
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1)

บริษัทกำหนดให้มีกำรป้องกันกำรนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงำนที่รู้ข้อมูล ห้ำมนำข้อมูลไป
เปิดเผยยังหน่วยงำนหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2)

ผู้บริหำรของบริษัทที่ได้รับทรำบข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัท ที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
รำคำหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลดังกล่ำวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สำธำรณชน โดยกำรกำหนดห้ำ มผู้บริหำร
ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลที่เป็นสำระสำคัญจะเปิดเผยสู่
สำธำรณชน

3)

เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ฯ ได้กำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัทตำมมำตรำ 59 เพื่อให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดทำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ของกรรมกำร และผู้บริหำร ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหำรต้องรำยงำนนั้น จะต้องนับรวมกำรถือของผู้บริหำร คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรถือทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งเมื่อพิจำรณำถึงที่สุดแล้ว พบว่ำ ที่
แท้จริง ผู้บริหำร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น กำรถือโดยบุคคลอื่น
ในลักษณะอำพรำง (Nominee) หรือกำรถือผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น

4)

บริษัทได้กำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมกฎเกณฑ์ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทำงวินัยสำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำ
ข้อมูลภำยในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอำจทำให้บริษัทได้รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่
กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นอักษร กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็น
พนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ กำรลงโทษจะพิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำ และควำม
ร้ำยแรงของควำมผิดนั้นๆ

9.7

นโยบายการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ เพื่อป้องกันกำรเกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจได้ว่ำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ ดังนี้
1.
2.

3.
4.
5.

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จะจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ
เมื่อบริษัทฯ มีกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำร คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรำยกำรที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่เป็น
เงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักกำรแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ อำจแต่งตั้งผู้ประเมินรำคำอิสระหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ
(แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ควำมเห็นในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงที่สำคัญ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทฯ ต้องกำหนดรำคำ และเงื่อนไขเสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s
Length Basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียกับกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงจะไม่สำมำรถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่ำวได้
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บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)

9.8

บุคลากร

9.8.1 จานวนบุคลากร
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหำร) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 มี
จำนวนรวมทั้งสิ้น 339 คน และ 335 คน ตำมลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นสำยงำนได้ดังต่อไปนี้
สายงานหลัก
พนักงำนรำยเดือน
พนักงำนรำยวัน
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธ.ค. 55
86
253
339

30 มิ.ย. 56
86
271
357

9.8.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนพนักงำนของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหำร) สำมำรถสรุปได้ดังนี้
ประเภท
เงินเดือนพนักงำน
โบนัสพนักงำน
รวม

ผลตอบแทนของพนักงาน (บาท)
สาหรับปี
งวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 55
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56
3,908,733
2,337,310
1,379,172
669,839
5,287,905
3,007,149

พนักงำนของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภำพพนักงำนใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำง
เป็นธรรม และถูกต้องตำมกฎหมำย ทำให้บริษัทฯ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงำน
9.8.3 ข้อพิพาทแรงงาน
-ไม่มี9.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เนื่องจำกทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้บริษัทฯ ประสบควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนมำถึงทุกวันนี้ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำร กำร
จัดกำร กำรบริกำร วิศวกรรม และกำรทำงำนเป็นทีม ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกอบรม กำรสัมมนำโดยวิทยำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถจำกทั้ งภำยในและภำยนอกบริษัท ฯ และบริ ษัท ฯ ได้ส่งที มวิ ศวกรของบริษั ทฯ ไปฝึก อบรมด้ำ น
เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ทีมวิศวกรของบริษัทฯ สำมำรถใช้งำน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยไม่ต้องพึงพำช่ำงจำกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งช่วยลดทั้งค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำในกำรซ่อมบำรุง
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