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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
นายสมชัย สูงสว่าง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี

ฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
นายสมชาย อรรคเดชสกุล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ฝ่ายการเงินและการจัดการ

ฝ่ายการดาเนินงาน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน
นายสราวุธ ปาเจริญ

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง

ผู้จัดการฝ่าย Call Center

ผู้จัดการฝ่าย Company Kiosks

ผู้จัดการฝ่าย Service

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายบริหารรายได้

หมายเหตุ - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกี่ จ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ทาหน้าที่ดังกล่าว
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ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
นางสาวรุ่งรวี บางกุล
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและการจัดการ
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทาหน้าที่ในการจัดซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH)
เพื่อให้มีความเป็นธรรมและมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ
สาหรับรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอานาจหน้าที่ ปรากฏรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพิชติ
นิ่มกุล
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงษ์ชยั
อมตานนท์
กรรมการบริษัท
3. นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริษัท
4. นายสมชัย
สูงสว่าง
กรรมการบริษัท
5. นายดารงค์
แก้วประสิทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายบุญชัย
โสวรรณวณิชกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นางแน่งน้อย ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งนายพิชิต นิ่มกุล, นาย
สมชัย สูงสว่าง ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน

โดยมี นายณรงค์ศกั ดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เป็นเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัท คือ นายพงษ์ชัย อมตานนท์, นางรังษี เลิศไตรภิญโญ และนายสมชัย
สูงสว่าง สองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
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5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริษัทได้
7. แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณาอนุมัติการทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัท มีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น
และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผูถ้ ือหุ้นคราวต่อไป
ทั้งนี้ กาหนดให้กรรมการ ซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษทั
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนั้น
นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) ก า รท า แ ก้ ไข ห รื อ ย ก เลิ ก สั ญ ญ า เกี่ ย ว กั บ ก า รให้ เช่ า กิ จ ก า รข อ งบ ริ ษั ท ทั้ งห ม ด ห รื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
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(ฌ) การอื่นใดที่ได้กาหนดไว้ภายใต้บทบัญ ญั ติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง
ดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นต้น
ทั้งนี้ การมอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลกั ษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) สาหรับทั้ง
บริษัทได้
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในปีถัดไป กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายดารงค์
แก้วประสิทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายบุญชัย
โสวรรณวณิชกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางแน่งน้อย ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน

โดยมี นายณรงค์ศกั ดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ชว่ ยเหลือ
การดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม
ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บัติห น้าที่ตามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยระยะเวลา 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดารงตาแหน่งใหม่ได้
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายพงษ์ชยั
อมตานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
กรรมการบริหาร
3. นายสมชัย
สูงสว่าง
กรรมการบริหาร
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ชื่อ – สกุล
4. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
5. นายสมชาย อรรคเดชสกุล

ตาแหน่ง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจากัด) ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารทั้ง 5 ท่าน

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1) มีอานาจสั่งการ วางแผน และกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ดาเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิหรือกาหนดไว้แล้ว
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4) กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริษทั ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์
5) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติอนุมตั ิในหลักการแล้ว
6) มีอานาจดาเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการ
อื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแล้ว
7) มีอานาจในการอนุมตั ิการซื้อทรัพย์สิน หรือการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ
ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษทั กาหนด
8) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า
การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคู่มือการปฏิบัติงาน-อานาจดาเนินการ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัท
กาหนด
9) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามคูม่ ือการปฏิบัติงาน-อานาจดาเนินการที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
10) มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละคราวไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
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การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9.2.4

คณะกรรมการจัดซื้อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ
ขึ้น เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (FORTH) มีความ
เป็นธรรมและมีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ
โดย วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษทั มีคณะกรรมการจัดซื้อจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมชัย
สูงสว่าง
กรรมการจัดซื้อ
2. นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี
กรรมการจัดซื้อ
3. นายสมชาย อรรคเดชสกุล
กรรมการจัดซื้อ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการจัดซื้อ
1) คณะกรรมการจัดซื้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท
2) คณะกรรมการจัดซื้อมีหน้าที่ในการกาหนดแบบคุณสมบัตขิ องสินค้าที่จะจัดซื้อ และกาหนดราคา
3) พิจารณาและคัดเลือกสินค้าทีม่ ีคณ
ุ ภาพ และมีคุณสมบัติทเี่ ป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4) พิจารณาราคาซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ในราคาที่ไม่เกินกว่าราคาทีบ่ ริษัทสามารถจัดหาได้ในตลาดทั่วไป โดย
เครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซื้อต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้กับเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่
FORTH เสนอขาย
9.2.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท

1.
2.
3.
4.

โดย ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
ตาแหน่ง
นายสมชัย สูงสว่าง (กรรมการผู้จัดการ)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ)
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ รวม 12 ฝ่าย
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบ นโยบายบริห ารและการจัด การความเสี่ ยง ทั้ งในกรอบภาพรวมและนโยบายที่
เกี่ยวข้อง บริหารและจัดการความเสี่ยงที่ส่วนหรือฝ่ายต่าง ๆ จะได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายใด ๆ กาหนด ซึ่งจะมีผลกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
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2) กาหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ แผนปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสี่ยงทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการกลั่นกรองเรื่องการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่สาคัญแก่บริษัทด้วย
3) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งติดตามการบริหารและจัดการความเสี่ยงของทุก
หน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการทราบเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการดาเนินการแก้ไข กากับและตรวจสอบ ให้การบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็น
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่กาหนด
5) บริหารและประสานงาน ให้การสนับสนุนคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจ
ส่งผลกระทบและเป็นความเสี่ยงกับบริษัท
6) กากับ ดูแลความก้าวหน้าของแผนบริหารความเสี่ยง
7) เสนอความเห็น เสนอแนะมาตรการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการบริหารความเสี่ยงกาหนดกรอบ
นโยบาย (Policy Framework) และขั้นตอนสาหรับการบริหารความเสี่ยง
8) มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฎิบัติงาน แก้ไข หรือบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
แต่ละด้านตามความเหมาะสม
9.2.6

เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน) ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทาหน้าที่
ดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท เป็นดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้ง ดูแลให้มีการ
เก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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(2) งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใด
ที่ ต้ อ งเปิ ด เผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทาคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทาขึ้นเพื่ อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ
ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่
กระทาการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทา
ภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทเป็นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องทีต่ ัดสินใจนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้ เลขานุการบริษัทคน
ใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
9.2.7

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมชัย
สูงสว่าง
กรรมการผู้จดั การ
2. นายณรงค์ศักดิ์
เลิศทรัพย์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
3. นายสมชาย
อรรคเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
4. นายสราวุธ
ปาเจริญ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน (Agent Service)
5. นางสาวรุง่ รวี
บางกุล
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
หมายเหตุ: – นายสราวุธ ปาเจริญ เริ่มเข้ามาดารงตาแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารตัวแทน (Agent Service) แทน
ผู้บริหารท่านเดิมที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557
– รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1) เป็นผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอานาจให้ผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นใด ดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริษัท
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2) เป็นผู้กาหนดและกากับดูแลการดาเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกาหนด
3) ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารได้มอบหมาย
4) มีอานาจในการอนุมตั ิการซื้อ เช่า หรือลงทุนตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือมีอานาจในการอนุมัติหรือ
ยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขายทรัพย์สิน การลงทุน และการชาระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามคูม่ ือการปฏิบัติงาน-อานาจดาเนินการที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด
5) มีอานาจในการอนุมตั ิการซื้อทรัพย์สิน หรือการชาระราคาหรือค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงาน
ของบริษัท ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคูค่ ้า โดยมีรายละเอียดตามคูม่ ือการปฏิบัตงิ าน-อานาจดาเนินการ
ที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
6) เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ คณะกรรมการบริหารตามลาดับของความสาคัญ
7) มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก ให้ออก เลิกจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้เงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
และค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตาแหน่งต่ากว่าผู้จดั การฝ่ายลงไป
8) มีอานาจดาเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกใน
การดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของบริษัท เป็นสาคัญ
9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานของบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท
10) มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาไว้ซงึ่ ระเบียบวินัยภายในองค์กร
11) นาเสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารได้พจิ ารณา
12) สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
13) กากับดูแลและบริหารงานในส่วนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น กรรมการผู้ จัดการ
จะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ
การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทาได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
นอกจากนี้ การมอบอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ เป็นการมอบอานาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณา โดยมีตารางการอานาจอนุมัติที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางอานาจการอนุมัติ
ประเภทธุรกรรม
1. การอนุมัติเพิ่มเติม/ยกเลิกงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจาปี
- เพิ่มเติมระหว่างปี (ฉุกเฉิน)
- ยกเลิกงบประมาณรายจ่ายลงทุน
2. การอนุมัติเพิ่มเติมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายบริหาร/ค่าใช้จ่ายในการขาย
- ค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ของบประมาณ
3. การตลาด
- การจัดงานสัมมนา
- การจัดงานแสดงสินค้า
- การจัดโปรโมชั่นประจาปี
- แผนงานต่าง ๆเพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย
- การลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
- การสั่งซื้อ Marketing Material
4. การขายทรัพย์สินขอบริษัท
(สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์)
- การอนุมัติเอกสารการขายทรัพย์สิน
ของบริษัท
5. การเงิน
- การเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทด
รองจ่าย
- การขออนุมัติวงเงินเครดิตชั่วคราว

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย

มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท

500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท

ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี
ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

-

-

มากกว่าร้อยละ 30
มากกว่า 100,000,000 บาท

ร้อยละ 5 - ร้อยละ 30
500,000 –100,000,000 บาท

ไม่เกินร้อยละ 5
ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

-

-

มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท
มากกว่า 100,000,000 บาท

500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท

ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท

-

-

มากกว่า 100,000,000 บาท

100,000 – 100,000,000 บาท

ไม่เกิน 100,000 บาท

-

-

100,000 – 1,000,000 บาท

5,000 – 100,000 บาท

5,000 – 100,000 บาท

ไม่เกิน 5,000 บาท

500,000 – 100,000,000 บาท

ไม่เกิน 500,000 บาท

-

-

มากกว่า 100,000,000 บาท
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ประเภทธุรกรรม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดั การ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย

- การขออนุมัติวงเงินเครดิตถาวร
มากกว่า 100,000,000 บาท
500,000 – 100,000,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
- การเบิกเงินสดจากสต๊อค
100,000 – 1,000,000 บาท
5,000 – 100,000 บาท
5,000 – 100,000 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
6. การจัดซื้อ
- การซื้อทรัพย์สิน(ตู้บุญเติม)
มากกว่า 100,000,000 บาท 10,000,001 – 100,000,000 บาท 5,000,000 –10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท
- การซื้อทรัพย์สิน(ไม่ใช่ตู้บุญเติม)
มากกว่า 100,000,000 บาท 1,000,001 – 100,000,000 บาท
500,000 – 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
- การซื้อสินค้า
มากกว่า 100,000,000 บาท 1,000,001 – 100,000,000 บาท
500,000 – 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
- การจัดจ้าง
มากกว่า 100,000,000 บาท 1,000,001 – 100,000,000 บาท
500,000 – 1,000,000 บาท
ไม่เกิน 500,000 บาท
- การสั่งซื้อ Air Time
มากกว่า 100,000,000 บาท 10,000,001 – 100,000,000 บาท 5,000,000 –10,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท
หมายเหตุ : อานาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้น (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2556 โดยอานาจอนุมัตินี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามอานาจอนุมัติฉบับแรกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
9.3.1

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดาเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5)
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ
กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ตาแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดหรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุค คลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในต าแหน่ ง กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน และมติ ข อง
คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนเป็ น ประธานกรรมการ และในกรณี ที่ ก รรมการพิ จ ารณา
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เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมี
หน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
9.3.2

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั จะต้องได้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ
เป็นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่ส รรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษั ท ทั้งนี้ นั บรวมการถือหุ้น ของผู้ที่ เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ทั้ ง นี้
ลักษณะต้ องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณี ที่ กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ ป รึกษาของส่ วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขั ดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
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การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญ าตต่อสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษั ท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อานาจ
ควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั อืน่
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท าหน้ าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งนี้ ต้ อ งมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.3.3

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้ กรรมการบริหาร
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
9.3.4

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชอื่ เป็นคณะ
กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทาการคัดเลือกเพื่อนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา
ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

หน่วย : จานวนครั้ง
งวด 6 เดือนแรก
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ของปี 2557
รายชื่อคณะกรรมการ
การประชุม เข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม
นายพิชิต
นิ่มกุล
2
2
2
2
นายพงษ์ชัย อมตานนท์
1
1
2
2
8
8
2
2
นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
1
1
2
2
8
8
2
2
นายสมชัย
สูงสว่าง
2
2
2
2
นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์
2
2
2
2
นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
2
2
2
1
นางแน่งน้อย ณ ระนอง
2
2
2
2

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายพิชิต
นิ่มกุล, นายสมชัย สูงสว่าง ในฐานะกรรมการบริษัท และ นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์,นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุลและ นาง
แน่งน้อย ณ ระนอง ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- ในปี 2556 ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทมีจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 2 ครั้ง คือ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้ง 2 ครั้งดังกล่าว มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบ
ทั้ง 7 ท่าน

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 137

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)
- ในปี 2557 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จานวน 4 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากจานวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน การประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน และการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.5.1

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
1. นายพิชิต
นิ่มกุล
66,000
66,000
2. นายพงษ์ชัย อมตานนท์
44,000
44,000
3. นางรังษี
เลิศไตรภิญโญ
44,000
44,000
4. นายสมชัย
สูงสว่าง
44,000
44,000
5. นายดารงค์ แก้วประสิทธิ์
44,000 99,000 44,000 99,000
6. นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
44,000 92,400 44,000 92,400
7. นางแน่งน้อย ณ ระนอง
44,000 92,400 44,000 92,400
หมายเหตุ: บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 (ภายหลังจากการแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เป็นต้นไป โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ได้มีมติ
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2556
ค่าเบี้ยประชุม :
- ประธานกรรมการบริษัท
33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท
22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ
46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีการจ่าย
เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ จานวน 2 ครั้ง
นอกจากนี้ ในทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัตกิ ารกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 โดยกาหนดให้เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม :
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ปี 2557
33,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
22,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
49,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
46,200 บาท / ท่าน / ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ดังกล่าว ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 เป็นจานวน
เงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 บาท
2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปี 2554
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2555

จานวน จานวนเงิน จานวน
(คน)
(บาท)
(คน)

จานวนเงิน
(บาท)

ปี 2556
จานวน
(คน)

จานวนเงิน
(บาท)

งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557
จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)

เงินเดือน โบนัส
ผลประโยชน์หลังออก
3
3,006,000
4
3,169,333
5
6,867,222
5
4,330,875
จากงาน
ที่มา : - ข้อมูลจากบริษัท
- นอกจากเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์หลังออกจากงานแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ รถประจา
ตาแหน่งของกรรมการผู้จัดการจานวน 1 คัน

9.5.2

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี –

9.6 การกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จากัด) ได้มีมติอนุมัตินโยบายกากับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นาหลักการ
ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น
5 หมวด ดังนี้
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หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา
สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแล
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติ
ตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถอื หุ้น
1.2. บริษทั ได้ดูแลให้มกี ารให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบใน
แต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม
1.3. บริษัทได้อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่
ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีคา่ ใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า
ให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้
เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนสียง
ได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
2.1. บริษัทได้ส่งเสริมมีการนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน
และแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ในเรื่องที่เกีย่ วข้องได้
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงใน
การประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกีย่ ว
โยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพือ่ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมี
ข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทได้
3.

3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชีแ้ จงขั้นตอนการลงคะแนน
และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้
ควรบันทึกคาถาม คาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออก
เสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท
4.
5.
6.

หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไป
อย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
การปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือ
หุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดง
ตนอื่น ๆ ตามที่กาหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถื อหุ้นสามัญ
ประจาปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้
 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และ
ข้อมูลที่จาเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ หาก
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 141

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคล
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
 มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด
กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน หรือคุณสมบัติอนื่ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกาหนด
 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มทีเ่ พื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็น
หน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
 ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลง
มติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือ หุ้น
ต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือ
หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกาหนด
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายจากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สาหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ ผู้จัดการรฝ่ายบัญ ชี ข้อมูลที่เป็น
ความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้ นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมี
การใช้ข้อมู ลภายในที่ ทาให้เกิด ความเสียหาย นอกจากนั้ น บริษั ท กาหนดให้ กรรมการและผู้ บริหารรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสานักงานคณะกรรมการ กลต.
5. การกากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน
บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดาเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนาข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผย
ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกาหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่ง
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สาเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกาหนดให้แจ้งภายใน 3 วัน
ทาการ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
คณะกรรมการบริษัทควรกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ บริษั ท ไม่ ควรกระทาการใดๆ ที่เป็น การละเมิดสิท ธิของผู้มีส่วนได้เสี ย
เหล่านั้น และควรกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
บริษัทได้ให้สิทธิและความสาคัญแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และ
สังคม โดยมุ่งปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และ มั่นคง พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว
2. พนักงาน
บริษัทถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุด มีสิทธิส่วนบุคคล และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองไม่ให้ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติ และได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญในด้านการดูแล
สวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 สวัสดิการของพนักงาน
1. ประกันอุบัติเหตุ
2. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต
5. เครื่องแบบพนักงาน
6. การจัดงานสังสรรค์ประจาปี การท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจาปี และงานกีฬาสีประจาปี
 นโยบายความปลอดภัยของพนักงาน
บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ระบบการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และบรรลุตามนโยบายอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้พนักงาน ผู้มาติดต่อ
ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ
3. ลูกค้า – ตัวแทน (Master Agent)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ลูกค้าในกลุ่มของตัวแทน มุ่งให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความ
พึงพอใจอย่างเหมาะสม โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีอย่างมีคุณภาพ ให้บริการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งดูแลรักษา
ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าไว้เป็นความลับ
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ทั้งนี้ ได้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ คอยให้คาแนะนากับลูกค้าที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนของบริษัท
ให้คาปรึกษาทางด้านเทคนิคกรณีมีปัญหาหน้างานเพื่อให้ตัวแทนสามารถแก้ไขปัญหาให้เครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติที่
สามารถกลับมาให้บริการได้เป็นปกติโดยเร็ว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลแบ่งตามภูมิภาค
เพื่อให้สามารถให้บริการและดูแลลูกค้า (ตัวแทน) ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา
4. ลูกค้า – รายย่อย (End User)
บริษัทคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ในการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง ไม่ทา
ให้ลูกค้าเข้าใจผิดพลาด หรือได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและที่สาคัญบริษัทมีกระบวนการในการสร้ างความมั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้าโดยผู้ไม่มีอานาจ
ทั้งนี้ได้คานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการที่เครื่องบริการรับชาระเงินอัต โนมัติของลูกค้ารายย่อย เมื่อ
เกิดปัญหาขึ้น ลูกค้าสามารถโทรแจ้งทางบริษัทเพื่อขอความช่วยเหลือ ขอคาแนะนาการใช้บริการ เช่น การเติมเงินมือถือ เติม
เกมส์ออนไลน์ และบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติ โดยจัดให้มีทีม Call Center ที่คอยอานวยความ
สะดวกและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
5. คู่ค้า – ผู้ให้บริการโทรศัพม์มือถือ (Mobile Operator)
บริษัทได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อคู่ค้าทุกประเภท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขรวมทั้ง
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนด
บริษัทได้มีการเจรจากับ คู่ค้า เพื่อให้มีบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงบริการให้มีความทันสมัย
สะดวก สบายกับลูกค้ารายย่อย ให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มเดิมและขยายฐานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังหาคู่ค้าใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มบริการของเครื่องบริการรับชาระเงินอัตโนมัติใ ห้มีความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า – ตัวแทนอีก
ด้วย
6. คู่ค้า – Supplier
ด้วยบริษัทประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษา
สัมพั นธภาพที่ยั่งยืน กับคู่ ค้าและคู่สัญ ญาที่มีวัตถุ ประสงค์ชัด เจนในเรื่อ งคุณ ภาพของสินค้าและบริการ บริษั ทจึงจัดให้ มี
กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรม ดังนี้
 มีการคัดเลือกคู่คา้ จากราคาและคุณภาพ และมีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
 ในการเจรจาทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษทั ต้องละเว้นการรับเงิน ของกานัล สินทรัพย์
หรือผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตจากคูค่ ้า หรือคู่สัญญา
 ชาระเงินให้คู่คา้ และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
 ปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา
 ปฏิบัติด้วยความซื่อตรง เชื่อถือได้ และมีการแจ้งกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกีย่ วข้องให้รบั ทราบ
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7. เจ้าหนี้สถาบันการเงิน
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด โดยได้มีการชาระหนี้เงินกู้ตามกาหนดระยะเวลา
และได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินในการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมู ลอื่นๆ ตามที่ต้องการ อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน ตลอดจน ดูแล หลักทรัพย์ค้าประกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญา
8. หน่วยงานของรัฐ
บริษัทได้ยึดมั่นและพร้อมจะปฎิบัติตามการกากับดูแล และลงโทษ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการเครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ บริษัทยังได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยบริษัทได้จัดให้
มีกิจกรรมความรับผิดชอบสู่สังคม เช่น โครงการบริจาคโลหิต โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม รวมถึงโครงการช่วยเหลือ
สังคมด้านอื่น ๆ เช่น ร่วมสร้างศาสนสถาน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิต่าง ๆ ตามแต่โอกาส
10. กลไกการร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษั ท ได้ ก าหนดช่ อ งทางเพื่ อรับ ข้อ ร้องเรีย นจากกลุ่ม ผู้ มี ส่วนได้ เสี ยต่ างๆ โดยผู้ร้อ งเรีย นสามารถน าส่ งข้ อ
ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งระบุชื่อ -สกุลและที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวกของผู้
ร้องเรียนมาที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะส่งข้อร้องเรียนต่อไปยังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผู้บริหารเพื่อทาการตรวจสอบและแก้ไขแล้วแต่กรณีดังนี้
1) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้น จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท ใน
กรณีนี้ผู้ถือหุ้นอาจติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงหรือตามที่อยู่บริษัทที่ระบุไว้
2) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนของลูกค้า คู่ค้า ประชาชาชนทั่วไป จะนาส่งไปยังคณะผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
3) กรณีที่เป็นข้อร้องเรียนจากเจ้าหนี้ ข้อร้องเรียนจะส่งไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้บริ หารอาจพิจารณาส่งข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
สามารถรับทราบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ งบการเงิ น รายงานประจ าปี การท าหน้ า ที่ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมาของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกากับดูแลกิจการนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตาม
นโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นต้น โดยบริษัทจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ
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คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสาคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงควร
มั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมที่สุดในการทา
หน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งให้กรรมการท่านอื่นหรือผู้บริหารทาหน้าที่ดังกล่าวแทน
โดยผู้ ที่ได้ รับ แต่งตั้ งควรท าหน้ าที่ ด้ วยความระมั ด ระวัง รวมทั้ งควรมี การก าหนดนโยบายการเผยแพร่ข้ อมู ลสู่สาธารณะ
(Disclosure Policy) ให้ชัดเจน เช่นจัดให้มีการทาคาอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริห ารเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor
Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สู งสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหารที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี
คณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งควรมี
ความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจาเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลาง
ในการวินิจฉัย และควรกาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทางาน เช่น การดาเนินการประชุมและการ
รายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
กรรมการทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา กรรมการควร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกคน โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนควรอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ ของกรรมการโดยตรง กรรมการจึงไม่ควรอนุมัติ
ค่าตอบแทนของตนเองคณะกรรมการบริษัท ควรจัดให้มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้
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ถือหุ้น ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ แต่ควรหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
กาหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการ
ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทได้มีนโยบายในการกาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดารงตาแหน่ง โดยให้กรรมการแต่
ละท่านสามารถดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กาหนดจานวนวาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารให้เป็นคนละบุคคล เพื่อความ
ชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานบริหารไว้
อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น อี ก สามคณะ คื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการจัดซื้อ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ภารกิจโดยสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบคือ
สอบทานงบการเงิน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทาน
การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณสมบัติ และหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยละเอียดได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
คณะกรรมการจัดซื้อ สาหรับการสั่งซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์จากบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(FORTH) เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อมีความเป็นธรรม และมีการเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ
โดยคณะกรรมการจัดซื้อมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการจัดซื้อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการจัดซื้อมีหน้าที่ในการกาหนดแบบ คุณสมบัติของสินค้าที่จะจัดซื้อและกาหนดราคา
พิจารณาและคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
พิจารณาราคาซื้อโดยราคาซื้อเครื่องเติมเงินออนไลน์ต้องไม่เกินกว่าราคาซื้อที่บริษัทสามารถจัดหาได้ใน
ตลาดทั่วไป โดยเครื่องเติมเงินออนไลน์ที่จัดซื้อต้องมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สามารถเปรียบเทียบได้กับ
เครื่องเติมเงินออนไลน์ที่ FORTH เสนอขาย
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จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจน
สร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินกิจการอันจะทาให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการ
บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่าเสมอ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกาหนด กฏหมาย กฏเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงและดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. จัด การประชุ ม ตามที่ ก ฏหมายและข้ อ บั งคั บ ก าหนด จั ด ท าและเก็ บ รัก ษารายงานการประชุ ม รวมถึ ง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
4. ส่งเสริมให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร
5. จัดเก็บและดูแลเอกสารสาคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจาปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
และ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการหรือผู้บริหาร
แนวทางการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และ
ขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการ
ดาเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
วาระการดารงตาแหน่ง
ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจานวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจานวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจาก
ตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตาแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งนับ
จากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
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การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านด้ ว ยตนเองโดยรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ปี ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันของกรรมการ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและ
จากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
แผนสืบทอด (Succession Plan)
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตาแหน่งใน
กรณี ฉุกเฉิ นหรือ เกษี ยณของผู้บ ริหาร โดยมี กระบวนการที่ โปร่งใส ซึ่ งจะพิ จารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้ ง
ประสบการณ์และจริยธรรม
การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่
สาหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและ
ผู้บริหาร ลักษณะการดาเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฏหมายที่เกีย่ วข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีเ่ กี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการ
ดังกล่าวสามารถเข้าใจการดาเนินงานของบริษัท รวมทัง้ รับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ
การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส
ให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนาไปพัฒนาการ
ดาเนินการของบริษัท
9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2556 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจากัด) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2556 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการนาข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้
1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
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ข) ต้องไม่นาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รั บผลตอบแทนหรือไม่ก็
ตาม
ค) ต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษัท และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ของบริษั ท ควรหลี กเลี่ ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษั ทในช่วงระยะเวลา 1 เดือ นก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกาหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่า
ได้กระทาผิดร้ายแรง
2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
3. ให้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน
9.8 บุคลากร
9.8.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษทั มีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 147 คน โดยสามารถ
แสดงจานวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงานได้ ดังนี้
31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค.2556
30 มิ.ย.2557
จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน) จานวน (คน)
1. ฝ่ายบริการลูกค้า (Call Center)
37
24
20
22
2. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
1
1
5
5
3. ฝ่ายบริหารรายได้ (Revenue Assurance)
4
5
9
10
4. ฝ่ายขาย
9
11
13
10
5. ฝ่ายการตลาด
3
3
2
4
6. ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง
8
12
12
12
7. ฝ่ายบริหารตัวแทน (Agent Serviced)
22
16
18
14
8. ฝ่ายบุคคลและการจัดการ
5
5
7
8
9. ฝ่ายบัญชี
10
10
10
32
10. ฝ่ายการเงิน
16
18
17
11. ฝ่ายซ่อมบารุง (Rework)
14
21
25
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12. ฝ่าย Company Kiosks
รวม

31 ธ.ค. 2554
จานวน (คน)
121

31 ธ.ค. 2555
จานวน (คน)
9
126

31 ธ.ค.2556
จานวน (คน)
9
144

30 มิ.ย.2557
จานวน (คน)
10
147

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : บริษัทมีพนักงานทั้งหมดเป็นพนักงานประจา (ไม่มีพนักงานรายวัน)

9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน
โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ

ปี 2554

ปี 2555

25,711,948

29,816,538

ปี 2556
42,088,448

(หน่วย : บาท)
งวด 6 เดือนแรก
ของปี 2557
23,839,879

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ : - บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจุบันกองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดย บริษัท
อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จากัด ซึ่งบริษัทและพนักงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ
3 ของเงินเดือน

9.8.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
– ไม่มี –
9.8.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางานของ
พนักงานบริษัท เช่น การฝึกอบรม "Training Sale" ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ เพื่อฝึกอบรมทักษะการบริการและการขาย
การฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อสงสัยและแก้ไขปัญาหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงฝึกให้ฝ่ายบริการลูกค้ามีทักษะการเจรจากับลูกค้า
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดสัมมนาให้แก่ผู้แทนบริการของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้พบปะกับผู้แทนบริการรายต่าง ๆ
ของตู้เติมเงินออนไลน์ตามพื้นที่ในประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมตอบแทนให้แก่ผแู้ ทนบริการ เช่น การแจกรางวัล เป็นต้น
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