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9.

การจัดการ
9.1

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
สวนตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
บริษัท แอ็คเคานติ้ง สเปเชียลสิสท จํากัด
เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณฐิติรัตน ไชยวงคษา

กรรมการผูจัดการ (Managing Director)
คุณจิตติพร จันทรัช
รองกรรมการผูจัดการ (Deputy Managing Director)
คุณวาสนา จันทรัช

สํานักกรรมการผูจัดการ
คุณพิชญดา ศศิวงศภักดี

สายงานการตลาดและขาย
คุณธัญญาพร กิจรุงเรืองศรี

สายงานทั่วไป
คุณวาสนา สรอยพลาย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ควบคุมเอกสาร

จัดซื้อ

บุคคล

วิจัยและพัฒนา

ตางประเทศ
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สายงานการบัญชี และการเงิน
คุณพิชญดา ศศิวงศภักดี

บัญชี

การเงิน

สายงานโรงงาน
คุณเกษร มาศเมฆ

คลังสินคา

ผลิต

ควบคุม
คุณภาพ

ชาง
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โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการ 4 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
9.2

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายบรรพต หงษทอง1/
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวัฒนา จันทรัช1/
รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสรอยเพชร จันทรัช1/
กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายจิตติพร จันทรัช
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
5. นางสาววาสนา จันทรัช
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
1/
6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
1/
7. นายสุดใจ นิโลดม
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
9. นายประกิจ ประจนปจจนึก
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
10. นายบุญนริศร สุวรรณพูล
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวพิชญดา ศศิวงศภักดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1/ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจํานวน 8 ทาน
2/ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ไดมีมติแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม โดยมีวาระดํารงตําแหนงเริ่มตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เปน
ตนไป

กรรมการผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายจิตติพร จันทรัช นางสาววาสนา จันทรัช นายวัฒนา จันทรัช นางสรอยเพชร จันทรัช กรรมการสอง
ในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองพนจากตําแหนงตามวาระอยางนอยจํานวนหนึ่ง
ในสามโดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
ดวยเหตุนี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย โดยสรุปอํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1.

มีอํานาจ หนาที่ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุน

2.

กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธ และนโยบายของบริษัท

3.

ใหความเห็นชอบกลยุทธ นโยบายที่สําคัญ วัตถุประสงค เปาหมายทั้งทางดานการดําเนินธุรกิจ การ
บริหารทรัพยสิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งติดตาม
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4.

พิจารณากลั่นกรองรายการที่ตองนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมผูถือหุน โดยมีวาระ
หลักในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ดังนี้
•
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
•
พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
•
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริษัท
•
เสนอรายชื่อกรรมการใหมแทนกรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ
•
เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
•
พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ในสวนที่ตองขออนุมัติจากผูถือ
หุน
•
เรื่องอื่น ๆ

5.

จัดใหมีรายงานขอมูลทั่วไป และขอมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
หรือผูลงทุนทั่วไปอยางถูกตอง ทันการณและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหนวยงานกํากับและตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝายตาง ๆ ของบริษัท และมีหนาที่กําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
กําหนดใหมีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่โปรงใสและมี
ประสิทธิภาพ
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท
จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงของบริษัทขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan)
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ รวมทั้ง
กํากับดูแลใหบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และใหความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

7.
8.
9.
10.
11.
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12.

13.
14.

พิจารณากําหนดโครงสรางการบริหารงาน มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง เพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ใหคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาวสามารถพิจารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่ทํากับบริษัทหรือบริษัท
ยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบริษัทได
แต ง ตั้ ง กรรมการคนหนึ่ ง คนใดหรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น กระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการ
ที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง” ใหมีความหมายตามที่
กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
เวนแตเรื่องตอไปนี้ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
•
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
•
การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
•
นอกจากนั้นในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ที่เขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุนใหมเพื่อชําระแกเจาหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุน หรือลดมูลคาหุน
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัท
ยอย กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
9.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ตําแหนง
ชื่อ – สกุล1/
2/
1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุดใจ นิโลดม
กรรมการตรวจสอบ
2/
3. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
กรรมการตรวจสอบ
4. นายประกิจ ประจนปจจนึก
กรรมการตรวจสอบ
5. นายบุญนริศร สุวรรณพูล
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวฐิติรัตน ไชยวงคษา เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1/ กรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ทาน ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตอมาที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ไดมีมติแปร
สภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด และแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม โดยมีวาระดํารงตําแหนง
เริ่มตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เปนตนไป
2/ กรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการ
ตรวจสอบซึ่ ง จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจไดรับ การแตง ตั้ง ใหกลับ มาดํ า รงตํ า แหน ง ใหม ไ ด กรณีที่ ตํา แหน ง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให บ ริ ษั ท มี ร ายงานทางการเงิ น อย า งถู ก ต อ งและเพี ย งพอตามมาตรฐานการบั ญ ชี โดย
ประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

และประจําป โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูสอบบัญชีใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ พิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายในซึ่งเปน
บุคคลภายนอก ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง ผูบริหารสูงสุดของ
สํานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอก
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย
ใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
จัดใหมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัทโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ1
ครั้ง
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกาศ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
พิจ ารณารายการไดม าหรื อ จํา หน า ยไปซึ่ง สิน ทรัพ ยข องบริษัท ซึ่ ง มีข นาดรายการที่ตอ งไดรับ ความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ กํ า หนดในกฎหมาย ประกาศ ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และหลักเกณฑของสํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลั กทรัพ ยและ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในและ/หรือผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายนอก
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดั ง กล า วต อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต อ งประกอบด ว ยขอ มู ลอย า งน อ ย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
(ซ) รายงานอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อ หุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต อ งรายงานต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทําดังกลาว ไดแก
(ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
13. ดําเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติกรรมอัน
ควรสงสัยวา กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไดกระทําความผิด
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบื้องตนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและผูสอบบัญชีทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี
14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
15. ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงตามขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงตอบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวมถึง ผูถือหุน
ผูมีสวนไดเสีย และบุคคลภายนอก
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียก สั่งการใหฝาย
จัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาใหความเห็น รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวา
เกี่ยวของและจําเปน นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหนาที่ภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของขอบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปน และ
เหมาะสม โดยบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในเรื่องคาใชจายทั้งหมด

2.9 หนาที่ 7

บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน)

9.4

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายวัฒนา จันทรัช
นางสรอยเพชร จันทรัช
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาววาสนา สรอยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศภักดี

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหาร
ซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี อํา นาจ หนา ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ
บริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยสรุป
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1.

2.
3.
4.
5.

มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึง
การกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า และต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ
คณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาเรื่ อ งการลงทุ น ขยายงานรวมถึ ง การซื้ อ ขายสิ น ทรั พ ย ถ าวรของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอกิจการ
พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร จะแตงตั้งคณะทํางาน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองงานที่นําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดําเนินงานใดๆ อันเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
กรรมการบริหาร หรือเพื่อใหดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
ภายในขอบเขตแหงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได
2.9 หนาที่ 8

บริษัท เอ็กโซติค ฟูด จํากัด (มหาชน)

6.
7.
8.

9.

10.

อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ
ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแตละฝายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงาน
ตางๆ ของบริษัทที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ
บริษัทหรือตามงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติแลว
มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบและ/หรือสินคาอันเปนปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินอื่นในวงเงินไมเกิน
30 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินไมเกิน 30 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติ
ได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น การมอบอํานาจ
ดังกลาว ผูไดรับมอบอํานาจนั้นตองไมมีอํานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง”ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
9.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
1. นายจิตติพร จันทรัช
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวเกษร มาศเมฆ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวิภาดา เซนกิซ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวฐิติรัตน ไชยวงคษา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปฐมนนท แจมจันทร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวเกษร มาศเมฆ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ทั้งนี้
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการลงทุน
และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความ
เห็นชอบ
2. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองตามนโยบายที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
3. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่
สําคัญ
4. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน รวมถึงสนับสนุนคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเปน ใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบ
5. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.6

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติแตงตั้งนางสาวพิชญดา ศศิวงศภักดี ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการในขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆของบริษัทรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในขอกําหนดที่มีนัยสําคัญแกกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถทํางานได
อยางราบรื่น และมีขอมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตยสุจริต
2. จัดทําและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้
•
ทะเบียนกรรมการ
•
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของ
บริษัท
•
หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
•
รายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร
3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ
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4.

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารและจัดสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับ
แตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
จัดใหมีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของใหครบถวนถูกตองและสามารถตรวจสอบได
ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุนและขาวสารของบริษัท

5.
6.
9.7

ผูบริหาร
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2556 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวยผูบริหารดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาววาสนา สรอยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศภักดี
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาวธัญญาพร กิจรุงเรืองศรี

ตําแหนง
กรรมการบริหาร /กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร /รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริหาร /ผูจัดการสายงานทั่วไป
กรรมการบริหาร /ผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร /ผูจัดการสายงานโรงงาน
ผูจัดการสายงานการตลาดและขาย

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด อ นุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มี อํ า นาจอนุ มั ติ ทํ า ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ต ถุ ดิ บ และ/หรื อ สิ น ค า อั น เป น ปกติ ธุ ร ะของบริ ษั ท ตาม
งบประมาณในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และอนุมัติการทํา ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพ ยสินอื่นตาม
งบประมาณในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และอนุมัติการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไมเกิน
10 ลานบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมัติได ใหนําเสนอเพื่อขออนุมัติตอประธานกรรมการบริหาร
หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแลวแตกรณีและมีอํานาจอนุมัติทําธุรกรรมตาง ๆ นอกงบประมาณ
ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท
4. มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ระเบี ย บ ประกาศ บั น ทึ ก เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชนของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอบริษัท
6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
7. เป น ผู รับ มอบอํ า นาจของบริษั ท ในการบริ ห ารกิ จ การของบริษั ท ใหเ ปน ตามวั ตถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารทุกประการ
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ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการ
เห็นควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใด (ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพยกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลัก ษณะดั ง กล า วจะต อ งเสนอตอ ที่ ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อ ที่ป ระชุ มผูถื อ หุน เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติไว
9.8

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
• คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัท แมวาบริษัทจะไมมีคณะกรรมการสรรหา แต
การสรรหากรรมการของบริษัทจะกระทําโดยคณะกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชหลักเกณฑความรู
ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ รวมทั้งเปนผูมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง โดยบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1) คณะกรรมการบริษั ทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอ ยกวากึ่ง หนึ่ง ของ
จํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดจะตอ งมี ถิ่ น อยูใ นราชอาณาจั ก ร และกรรมการของบริ ษั ท จะตอ งเป น ผู มี
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด
2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหใชวิธีเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2.2 ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
2.3 บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไ ดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา จํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง
จดทะเบียนนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4) กรรมการมีสิท ธิ ไ ดรับ คา ตอบแทนจากบริษัท ในรูป ของเงิน รางวัล เบี้ย ประชุ ม บํา เหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนด
เปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไป
จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบ
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ของบริษัท ทั้งนี้ สิทธิดังกลาวจะไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัท
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออก
ถึงบริษัท และจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
6) ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะ
อยูในตําแหนงของกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดัง กลาวยังประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
7) ที่ป ระชุม ผูถือ หุน อาจลงมติใ ห ก รรมการคนใดออกจากตํา แหนง ก อ นถึง คราวออกตามวาระไดดว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8) ให ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป น ประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณา
เห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได
• กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการบริษัท
หลั ก เกณฑ ใ นการคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระอิ ง ตามหลั ก เกณฑ ก ารคั ด เลื อ กกรรมการบริ ษั ท โดย
คุณสมบัติของผูที่จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
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ก. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรว ม ผู ถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้ง นี้ ใหนั บรวมการถือ หุนของผู ที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
ข. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท
ค. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ยอย
ง. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไปแลวแต
จํา นวนใดจะต่ํา กว า ทั้ง นี้ การคํา นวณภาระหนี้ดั ง กลา วใหเ ปน ไปตามวิธี การคํ า นวณมูล คา ของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผย
ข อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยอนุ โ ลมแต ใ นการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวน
ผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสอง
ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ฉ. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
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ช.
ซ.

ฌ.
ญ.
ฎ.

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคลให
รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอน
วันยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษทั
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอ ย หรือ ไมเ ปน หุ น ส ว นที่มี นัยในห า งหุน ส ว น หรือ เปน กรรมการที่ มีส ว นรว มบริ ห ารงาน ลูก จา ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
ไมมลี ักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
มีความรู และเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี รวมทั้งมีความรู ความสามารถที่
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
กรรมการอิสระจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท โดยทันทีหากเห็นวามีเหตุการณใดๆที่อาจจะ
ทําใหตนตองขาดคุณสมบัตคิ วามเปนอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (Collective decision) ได
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด ว ยกรรมการที่ เ ปน กรรมการอิ สระอย า งนอ ย 3 คน มี ว าระอยู ใ น
ตําแหนงคราวละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลอง
กับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุ น ที่ อ อกใหม ลงวั น ที่ 15 ธั น วาคม 2551 (รวมทั้ ง ที่ ไ ด มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ ง ต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้
1.

ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)

2.

เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
ก. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
ข. ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย บริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
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ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและมี
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ
ของงบการเงินได นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณใน
ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เปนตน
กรรมการตรวจสอบซึ่งจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได
กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 3
คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือจากพนักงานหรือผูมีความรูความสามารถ โดยจะตองไมเปนกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ ให ทํ า หน า ที่ ดู แ ลบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายแทน
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะตองรับผิดชอบโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหนาที่พิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัท
9.9

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
• กรรมการ
ในป 2553 -2555 บริษัทไมมีการจายเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ตอมาที่ประชุมสามัญของผูถือหุน
ประจํ า ป 2556 เมื่อ วั น ที่ 29 เมษายน 2556 กํ า หนดคา ตอบแทนใหแ กค ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนรายเดือน ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

คาตอบแทน (บาท/ คน/ เดือน)
50,000
20,000
20,000
20,000
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ทั้งนี้ บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใหกับกรรมการที่เปนผูบริหาร และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
ไดแก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดังนี้
ม.ค.-ก.ย. 2556
ชื่อ-สกุล
กรรมการ1/
กรรมการตรวจสอบ1/
(บาท)
(บาท)
1. นายบรรพต หงษทอง
350,000
2. นายวัฒนา จันทรัช
3. นางสรอยเพชร จันทรัช
4. นายจิตติพร จันทรัช
5. นางสาววาสนา จันทรัช
6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
140,000
140,000
7. นายสุดใจ นิโลดม
140,000
140,000
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
140,000
140,000
9. นายประกิจ ประจนปจจนึก
140,000
140,000
10 นายบุญนริศร สุวรรณพูล
140,000
140,000
1,050,000
700,000
หมายเหตุ :
1/ กรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัทและกําหนดคาตอบแทนรายเดือน
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และเริ่มรับคาตอบแทนรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม
2556 เปนตนไป
2/ กรรมการตรวจสอบทั้ ง 5 ท า น ได รั บ แต ง ตั้ ง ให เ ป น คณะกรรมการตรวจสอบและกํ า หนดค า ตอบแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และเริ่มรับคาตอบแทนรายเดือนตั้งแตเดือนมีนาคม 2556 เปน
ตนไป

• ผูบริหาร
ในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหารดังนี้
คาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คา
ประกัน คาประกันสังคม เปนตน
รวม

ป 2555
คาตอบแทน
จํานวนราย
(คน)
(ลานบาท)
8
8.52
8
2.79

8
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งวด 9 เดือน ป 2556
จํานวนราย
คาตอบแทน
(คน)
(ลานบาท)
8
8.09
8
1.48

8
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ข. คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 9.10 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เกี่ยวของและสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน
และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับ
ดูแลกิจการอยางแทจริง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2556 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
1. การประชุมผูถือหุน
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

2.

คณะกรรมการจะเปดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือสงเสริมผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุน
ประเภทสถาบันใหเขารวมประชุมผูถือหุนในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทฯ ใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคําชี้แจง
และเหตุผลประกอบในแตละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุนหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และไมกระทําการใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือ
หุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียง
อยางเต็มที่ และจะละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน
คณะกรรมการจะใหบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนด
หลักเกณฑการสงคําถามลวงหนาใหชัดเจน และแจงใหผูถือหุนทราบพรอมกับการนําสงหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการจะสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผูถือหุน

การดําเนินการในวันประชุมผูถือหุน
2.1

2.2

คณะกรรมการจะสงเสริมใหบริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใชกับการประชุมผูถือหุนทั้งการลงทะเบียน
ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยํา
คณะกรรมการจะสนั บ สนุ น ให ก รรมการทุ ก คนเข า ร ว มประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยเฉพาะประธาน
คณะกรรมการชุ ด ย อ ย และกรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร เพื่ อ ผู ถื อ หุ น สามารถซั ก ถามในเรื่ อ งที่
เกี่ยวของได
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2.3
2.4

2.5
2.6

3.

คณะกรรมการจะจัดใหมีการลงมติเปนแตละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
คณะกรรมการจะสงเสริมใหบริษัทฯ จัดใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุน และเปดเผยใหที่ประชุมทราบพรอมบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ
ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปดเผยมติการประชุมผูถือหุน
3.1

รายงานการประชุม ผู ถื อ หุ น จะบัน ทึ ก การชี้ แ จงขั้ น ตอนการลงคะแนนและวิ ธี ก ารแสดงผล
คะแนนใหที่ประชุมทราบกอนดําเนินการประชุม รวมทั้งการเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งประเด็น
หรือซักถาม นอกจากนี้ จะบันทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแตละวาระวามีผูถือหุน
เห็นดวย คัดคาน และงดออกเสียงเปนอยางไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
และกรรมการที่ไมไดเขาประชุมดวย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุน
1.1

1.2

2.

การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย
2.1
2.2
2.3

3.

คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทแจงกําหนดการประชุม พรอมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการตอผูถือหุน ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและผานชองทางอื่นที่เหมาะสม กอนวัน
ประชุมไมนอยกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทฯ แจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอน
การออก เสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตละประเภทของหุนในหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการจะกํ า หนดวิ ธี ก ารให ผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ยเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการ
คณะกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

การปองกันการใชขอมูลภายใน
3.1

คณะกรรมการจะกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลาย
ลักษณอักษรและแจงแนวทางดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และจะกําหนดใหกรรมการ
ทุ ก คนและผู บ ริ ห ารที่ มี ห น า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต ามกฎหมาย จั ด ส ง รายงาน
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ดั ง กล า วให แ ก ค ณะกรรมการด ว ย รวมทั้ ง ให มี ก ารเป ด เผยผ า นช อ งทางที่ เ หมาะสมหรื อ ที่
หนวยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทกําหนด
4.

การมีสวนไดเสียของกรรมการ
4.1
4.2

คณะกรรมการจะใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และ
บันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการ
รายดั งกลา วไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิ สระ งดเวนจากการมีสวนรว มในการประชุม
พิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
1. นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร
ลูกคา คูคา เจาหนี้ ตลอดจนสังคมและสวนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลใหมีระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถเชื่อมั่นไดวา บริษัทรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดวยความเปนธรรม
รวมทั้ ง ได มี ก ารกํ า หนดเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรที่ ชั ด เจนไว ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยแนวนโยบายหลักๆ ที่
กรรมการ ฝายจัดการ จะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ไดแก
(1)
(2)
(3)
(4)
-

ตอผูถือหุน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ดวยความ สุจริต
ใจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม
รายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานการณของบริษัท แนวโนมในอนาคตทั้งดานบวกและ
ลบ ดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอโดยสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง
ตอลูกคา ผูบริโภค
พัฒนาและสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความตองการของ
ลูกคา
รักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคา
ตอเจาหนี้
ปฏิ บั ติ ต อ เจ า หนี้ อ ย า งเสมอภาคและเป น ธรรม โดยตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการได รั บ
ผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย
รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ําเสมอ
ตอพนักงาน
ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถ ความรับ ผิดชอบ และผลการ
ปฏิบัติงาน อยางเปนธรรม
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
พนักงาน
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(5)
(6)
-

ใหความสํ าคั ญตอ การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให
โอกาสพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
ตอคูแขงทางการคา
ไมแ สวงหาขอ มูลที่ เปนความลับของคูแขงทางการคาดว ยวิธีการที่ไ มสุจริต หรือ ไม
เหมาะสม
ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากซึ่ง
มูลความจริง
ตอหนวยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ปฏิบัติแ ละควบคุมใหมีการปฏิบัติอย า งเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

(7)

ตอสังคมและสวนรวม

-

ปองกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปลอยของเสียใหอยูในระดับต่ํากวาคามาตรฐานที่
ยอมรับได

-

สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนและสรางสรรคตอชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางสมรเสมอ

1.2

2.

คณะกรรมการจะจัดใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับขอรองเรียนของผูมี
สวนไดเสียผาน E-mail ของบริษัท โดยมีผูที่คณะกรรมการมอบหมายเปนผูรับผิดชอบกลั่นกรอง
ขอรองเรียนสงใหผูบริหารที่เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานใหคณะกรรมการรับทราบ

การเปดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม
2.1 บริษัทจะเปดเผยกิจกรรมตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียดังกลาวขางตน และรวมถึงการมีสวนรวมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวขางตน ใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปดเผยขอมูล
1.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีกลไกที่จะดูแลใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทํา
ใหสําคัญผิด และเพียงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดานการ
บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม ที่ไดใหความเห็นชอบไว
โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว รวมทั้งกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวได พรอมดวยเหตุผล โดยจะรายงานผานชองทางตางๆ ที่เหมาะสม
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1.3

1.4
1.5

1.6

คณะกรรมการจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
แสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําปที่บริษัทตองจัดทําตามที่กฎหมาย
กําหนด
คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการไว
ดวย
คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดยอย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่
ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ รวมถึงการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบ ริหารระดับสูง ที่
สะท อ นถึ ง ภาระหน า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของแตละคน รวมทั้ง รูป แบบหรือ ลัก ษณะของ
คาตอบแทนดวย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสรางคณะกรรมการ
1.1 โครงสรางของคณะกรรมการจะประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดาน
ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท และจะเปดเผยจํานวน
ปการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแตละคนผานชองทางที่เหมาะสม
1.2 คณะกรรมการจะมี จํ า นวนกรรมการที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน
1.3 คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการได
อยางอิสระ ในจํานวน ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน
รายใหญจํานวน 4 คน (โดย 4 ใน 10 คนดํารงตําแหนงเปนผูบริหารและ/หรือดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระจํานวน 6 คน (โดย 5 ใน 6 คน ดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย
หนึ่งในสามของจํา นวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 คน
1.4 วาระการดํารงตําแหนงหรือการพนจากตําแหนงของกรรมการ นอกจากจะเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว ยังจะตองเปนไปขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระดวยเหตุนี้ อาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยที่ประชุมผูถือหุน
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1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

2.

คณะกรรมการชุดยอย
2.1
2.2

3.

คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเปน “กรรมการอิสระ” ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ นอกจากนี้ จะใหกรรมการอิสระมีวาระ
การดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
อิสระครั้งแรก เวนแตมีความจําเปนที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระนั้นตอไปอีก
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะตองไมใชบุคคลคนเดียวกัน
คณะกรรมการจะเลือกใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
เพื่อใหมั่นใจวากรรมการจะสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติหนาที่ในบริษัทไดอยางเพียงพอ
คณะกรรมการจะกําหนดจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงไมควรเกิน 5
บริษัทที่เปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ จะมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และประกาศที่เกี่ยวของกําหนด (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหนาที่ความรับผิดชอบไดเปดเผย
ไวในหัวขอ 9.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยอื่น
เพิ่มเติมเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดอีก เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม
ประธานคณะกรรมการจะไมเปนประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดยอยใดๆ

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมในเรื่องดังตอไปนี้
(1)

(2)
(3)
(4)
3.2

การพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เปนตน
การติดตามและดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและ
การ ดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
การดูแลใหการดําเนินธุรกิจมีความตอเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน
ความตอเนื่องของผูบริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ไดใหความเห็นชอบนโยบาย
ดังกลาวแลว
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3.3

คณะกรรมการกํ า หนดให บ ริ ษั ท ฯ จั ด ทํ า จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร เพื่ อ ให
กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวและการ
ปรับปรุงที่ใหเหมาะสมกับสภาพการณทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.4

คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ การพิจารณาการ
ทํ า รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ของผลประโยชน จ ะมี แ นวทางที่ ชั ด เจนและเป น ไปเพื่ อ
ผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ และคณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอน
การดํา เนินการและการเปดเผยขอ มูลของรายการที่อาจมีความขัด แยงของผลประโยชนใ ห
ถูกตองครบถวน

3.5

คณะกรรมการจะจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน และ
ดานการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจะจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่มีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และ
จะทบทวนระบบที่สําคัญ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

3.6

คณะกรรมการจะใหฝายจัดการรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนระยะๆ ในการดําเนินการ
ดานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ จะมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจําปหรือผานชองทางที่เหมาะสม

3.7

4.

การจัดประชุมคณะกรรมการ
4.1

บริษัทจะจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนา และ
แจงให กรรมการแตละคนทราบกําหนดการดังกลาว เพื่อใหกรรมการสามารถจัดเวลาและเขา
รวมประชุมได

4.2

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท

4.3

นอกจากวาระการประชุมคณะกรรมการจะกําหนดโดยบริษัทแลว กรรมการแตละคนมีอิสระที่จะ
เสนอเรื่องที่เปนประโยชนตอบริษัทเขาสูวาระการประชุมไดดวย

4.4

เอกสารประกอบการประชุมจะสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการกอนวัน
ประชุม

4.5

คณะกรรมการจะขอใหกรรมการทุกคนควรเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนการ
ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ไดจัดใหมีขึ้นในรอบป
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4.6

ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะสงเสริมให
กรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงใหความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นําสูที่ประชุม

4.7

คณะกรรมการจะสนั บ สนุ น ให ก รรมการผู จั ด การเชิ ญ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง เข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และ
เพื่อมีโอกาสรูจักผูบริหารระดับสูง สําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.8

คณะกรรมการจะสามารถเข า ถึ ง สารสนเทศที่ จํ า เป น เพิ่ ม เติ ม ได จ ากกรรมการผู จั ด การ
เลขานุการบริษัท หรือ ผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และใน
กรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท

4.9

คณะกรรมการจะสนับสนุนใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตาม
ความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝาย
จัดการรวมดวย และจะแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ป 2556 (ม.ค.-ก.ย.)
กรรมการ (ครั้ง)
กรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4
6/6
5/6
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
3/3
4/4
3/3

นายบรรพต หงสทอง
นายวัฒนา จันทรัช
นางสรอยเพชร จันทรัช
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
นายสุดใจ นิโลดม
นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
นายประกิจ ประจนปจจนึก
นายบุญนริศร สุวรรณพูล

5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยจะประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป

6.

คาตอบแทน
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7.

6.1

ค า ตอบแทนของกรรมการจะจั ด ให อ ยู ใ นลั ก ษณะที่ เ ปรี ย บเที ย บได กั บ ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู ใ น
อุ ต สาหกรรม ประสบการณ ภาระหน า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน

6.2

คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงจะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท

6.3

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมดจะเปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป เพื่อ
นําไปใชในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไตตกลง
กันลวงหนากับกรรมการผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ไดมีมติอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของคาตอบแทนและ
เงื่อนไขการจายคาตอบแทนปรากฏในขอ 9.9 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
7.1

คณะกรรมการจะสงเสริมใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยการฝกอบรมและ
ใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก

7.2

ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม

7.3

คณะกรรมการจะกําหนดใหกรรมการผูจัดการรายงานเพื่อทราบอยางนอยปละครั้งถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงานในตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง เพื่อรองรับกับการ
ขยายงานของบริษัทหรือเหตุการณที่ผูดํารงตําแหนงนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

9.11 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม
เปดเผยตอสาธารณะชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535
- บริ ษั ท กํ า หนดให ผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
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หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทไดดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน
ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่
เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือน
ดวยวาจา การตักเตือนเปนตัวหนังสือ การภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุ
ไลออก ปลดออกหรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน
9.12 บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวนทั้งสิ้น 374 คน โดยสามารถแบง
ตามฝายไดดังนี้
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
ป 2555
ป 2556 (ม.ค.-ก.ย.)
44
58
16
31
12
12
228
273
300
374

ฝายงานทั่วไป
ฝายการตลาดและการขาย
ฝายการบัญชีและการเงิน
ฝายโรงงาน
รวม
•

คาตอบแทนพนักงาน
สําหรับในป 2555 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมเปนเงินจํานวน 67.67 ลานบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนพนักงานเทากับ 300 คน โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คา
ลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ
สําหรับงวด 9 เดือน ป 2556 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมจํานวน 67.93 ลานบาท
และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีจํานวนพนักงานเทากับ 374 คน โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน
คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ

•

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2555 กับบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจ
ใหพนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว
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•

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

•

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางๆ โดยบริษัทไดจัดทําแผนการฝกอบรมประจําปทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตคน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท
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