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9.

การจัดการ
9.1

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ส่ วนตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
บริ ษัท แอ็คเคาน์ติ ้ง สเปเชียลสิสท์ จํากัด
เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณฐิ ติรัตน์ ไชยวงค์ษา

กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
คุณจิตติพร จันทรัช
รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director)
คุณวาสนา จันทรัช

สํานักกรรมการผู้จัดการ
คุณพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

สายงานการตลาดและขาย
คุณธัญญาพร กิจรุ่ งเรื องศรี

สายงานทัว่ ไป
คุณวาสนา สร้ อยพลาย

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ควบคุมเอกสาร

จัดซื ้อ

บุคคล

วิจยั และพัฒนา

ต่างประเทศ
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สายงานการบัญชี และการเงิน
คุณพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

บัญชี

การเงิน

สายงานโรงงาน
คุณเกษร มาศเมฆ

คลังสินค้ า

ผลิต

ควบคุม
คุณภาพ

ช่าง
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โครงสร้ างการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด้ วยคณะกรรมการ 4 ชุ ด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดย
โครงสร้ างการจัดการของบริษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
9.2

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1. นายบรรพต หงษ์ ทอง1/
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวัฒนา จันทรัช1/
รองประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสร้ อยเพชร จันทรัช1/
กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
4. นายจิตติพร จันทรัช
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
5. นางสาววาสนา จันทรัช
กรรมการ/รองกรรมการผู้จดั การ
1/
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
1/
7. นายสุดใจ นิโลดม
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1/
10. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้ มีมติแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทเพิ่มเติมจํานวน 8 ท่าน
2/ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้ มีมติแปรสภาพจากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัด และแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการบริ ษัทชุดใหม่ โดยมีวาระดํารงตําแหน่งเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็ น
ต้ นไป

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายจิตติพร จันทรัช นางสาววาสนา จันทรัช นายวัฒนา จันทรัช นางสร้ อยเพชร จันทรัช กรรมการสอง
ในสี่คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอย่างน้ อยจํานวนหนึ่ง
ในสามโดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยเหตุนี ้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
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ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยสรุ ปอํานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1.

มีอํานาจ หน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

3.

ให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สําคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทังทางด้
้
านการดําเนินธุรกิจ การ
บริ หารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตาม
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กําหนดให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.

พิจารณากลัน่ กรองรายการที่ต้องนําเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระ
หลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ดังนี ้
•
พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัท
•
พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน
•
พิจารณาจัดสรรเงินกําไรบริษัท
•
เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
•
เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
•
พิจารณารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในส่วนที่ต้องขออนุมตั ิจากผู้ถือ
หุ้น
•
เรื่ องอื่น ๆ

5.

จัดให้ มีรายงานข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลทางการเงินของบริ ษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
หรื อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่างถูกต้ อง ทันการณ์และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อหน่วยงานกํากับและตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษาฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัท และมีหน้ าที่กําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไข กรณีที่พบข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
กําหนดให้ มีระเบียบปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเหมาะสมจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่ งใสและมี
ประสิทธิภาพ
สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงของ
บริษัท
จัดให้ มีกระบวนการสร้ างผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทขึ ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้
กํากับดูแลให้ บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
แต่งตังกรรมการตรวจสอบ
้
และให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.

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

13.
14.

พิจารณากํ าหนดโครงสร้ างการบริ หารงาน มีอํ านาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ที่กําหนดนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทํา
ให้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา
และอนุมตั ิรายการที่อาจมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอํานาจผูกพันบริษัทได้
แต่ ง ตั ง้ กรรมการคนหนึ่ ง คนใดหรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น กระทํ า การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การมอบอํานาจดังกล่าวผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการ
ที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง” ให้ มีความหมายตามที่
กําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรื อบริษัทย่อย
เว้ นแต่เรื่ องต่อไปนี ้ จะกระทําได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้กําหนดให้ รายการที่
กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษัทหรื อบริษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
•
เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
•
การทํารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
•
นอกจากนันในกรณี
้
ดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
้
อบางส่วนที่สําคัญ
- การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชําระแก่เจ้ าหนี ้ของบริ ษัท ตามโครงการแปลงหนี ้เป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจํานวนหุ้น หรื อลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริษัท
- เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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ทังนี
้ ้ เรื่ องใดที่กรรมการมีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่ องนัน้
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
9.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วย
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล1/
2/
1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุดใจ นิโลดม
กรรมการตรวจสอบ
2/
3. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
กรรมการตรวจสอบ
4. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
กรรมการตรวจสอบ
5. นายบุญนริ ศร์ สุวรรณพูล
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวฐิ ติรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1/ กรรมการตรวจสอบทัง้ 5 ท่าน ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้ มีมติแปร
้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง
สภาพจากบริ ษัทจํากัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด และแต่งตังให้
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็ นต้ นไป
2/ กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่ง จากตํ า แหน่ง ตามวาระอาจได้ รับ การแต่ง ตัง้ ให้ กลับ มาดํ า รงตํ า แหน่ ง ใหม่ไ ด้ กรณี ที่ ตํา แหน่ ง
้ คคล
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังบุ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ายงานทางการเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ งและเพี ย งพอตามมาตรฐานการบัญ ชี โดย
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาส
้
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

และประจําปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้ สอบทานหรื อตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ พิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอก ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ าง ผู้บริ หารสูงสุดของ
สํานักตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
จัดให้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ1
ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
พิจ ารณารายการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ่ง สิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึ่ง มี ข นาดรายการที่ ต้อ งได้ รับ ความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ กํ า หนดในกฎหมาย ประกาศ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรั พย์ และหลักเกณฑ์ ของสํา นักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสํานัก
ตรวจสอบภายในและ/หรื อผู้ตรวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล่า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ อ งประกอบด้ ว ยข้ อ มูลอย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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(ฉ)

จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร
(ซ) รายงานอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
11. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้ องรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรื อการกระทําดังกล่าว ได้ แก่
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
13. ดําเนินการตรวจสอบเรื่ องที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีพบพฤติกรรมอัน
ควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิด
ตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบื อ้ งต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ และผู้สอบบัญชี ทราบ
ภายในเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบบัญชี
14. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
15. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยตรงตามขอบเขตอํานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริ ษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ซึง่ หมายรวมถึง ผู้ถือหุ้น
ผู้มีสว่ นได้ เสีย และบุคคลภายนอก
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้ าที่ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยก สัง่ การให้ ฝ่าย
จัดการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง มาให้ ความเห็น ร่วมประชุมหรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องและจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของข้ อบังคับฉบับนี ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจขอปรึ กษาจากที่ปรึ กษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ น และ
้
เหมาะสม โดยบริษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในเรื่ องค่าใช้ จ่ายทังหมด
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9.4

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายวัฒนา จันทรัช
นางสร้ อยเพชร จันทรัช
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาววาสนา สร้ อยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หาร

วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ กรรมการบริ หาร
ซึง่ ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารมี อํ า นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การ
ดําเนิ นงานตามปกติธุระและงานบริ หารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการ
บริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์ ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวม
ตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด โดยสรุ ป
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1.

2.
3.
4.
5.

มีอํานาจตัดสินใจในเรื่ องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขต ประเภท หรื อขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริ ษัทภายในขอบเขตอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย รวมถึง
การกํ า กับ ดูแ ลการดํ า เนิ น งานโดยรวม ผลผลิ ต ความสัม พัน ธ์ กับ ลูก ค้ า และต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
พิ จ ารณาเรื่ อ งการลงทุ น ขยายงานรวมถึ ง การซื อ้ ขายสิ น ทรั พ ย์ ถ าวรของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ หาร จะแต่งตังคณะทํ
้
างาน และ/หรื อบุคคลใดๆ เพื่อทําหน้ าที่กลัน่ กรองงานที่นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดําเนินงานใดๆ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะ
กรรมการบริ หาร หรื อเพื่อให้ ดําเนินการใดๆ แทน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร
ภายในขอบเขตแห่งอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
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6.
7.
8.

9.

10.

อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของกิจการ
ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานโดยทัว่ ไปของกิจการ
พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงานของบริ ษัท และพิจารณาอนุมตั ิคําขอจากฝ่ ายงาน
ต่างๆ ของบริ ษัทที่เกินอํานาจสัง่ การของฝ่ ายงานนัน้ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติของ
บริษัทหรื อตามงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ ว
มีอํานาจอนุมตั ิการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบและ/หรื อสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน
30 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมตั ิ
ได้ ให้ นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทังนี
้ ้ การมอบหมายอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารนัน้ การมอบอํานาจ
ดังกล่าว ผู้ได้ รับมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีอํานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
(“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง”ให้ มีความหมายตามที่กําหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง
กําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
9.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความ
เสี่ยงของบริษัทจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ตําแหน่ง
ชื่อ – สกุล
1. นายจิตติพร จันทรัช
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. นางสาวเกษร มาศเมฆ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางวิภาดา เซนกิซ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวฐิ ติรัตน์ ไชยวงค์ษา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปฐมนนท์ แจ่มจันทร์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมีนางสาวเกษร มาศเมฆ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแต่งตัง้ ทังนี
้ ้
กรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ ออกจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริ ษัทซึง่
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สําคัญ เช่น ความเสี่ยงด้ านการเงิน ความเสี่ยงด้ านการลงทุน
และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ ความ
เห็นชอบ
2. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ยงให้ สอดคล้ องตามนโยบายที่
กําหนดไว้ อย่างสมํ่าเสมอ
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่
สําคัญ
4. จัดให้ มีคณะทํางานบริ หารความเสี่ยงตามความจําเป็ น รวมถึงสนับสนุนคณะทํางานบริ หารความเสี่ยง
ในด้ านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จําเป็ น ให้ สอดคล้ องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.6

เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีมติแต่งตังนางสาวพิ
้
ชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. ให้ คําแนะนํ าเบื อ้ งต้ นแก่กรรมการในข้ อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของบริ ษัทรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในข้ อกํ าหนดที่มีนัยสําคัญแก่กรรมการ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถทํางานได้
อย่างราบรื่ น และมี ข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความ
รับผิดชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. จัดทําและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
•
ทะเบียนกรรมการ
•
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของ
บริษัท
•
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
•
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร
3. ดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อกําหนดของหน่วยงานราชการ
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4.

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หารและจัดส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้ เสียให้ ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
จัดให้ มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วนถูกต้ องและสามารถตรวจสอบได้
ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทราบสิทธิตา่ งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

5.
6.
9.7

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 3 มิถนุ ายน 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วยผู้บริหารดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาววาสนา สร้ อยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาวธัญญาพร กิจรุ่งเรื องศรี

ตําแหน่ง
กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร /รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร /ผู้จดั การสายงานทัว่ ไป
กรรมการบริหาร /ผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร /ผู้จดั การสายงานโรงงาน
ผู้จดั การสายงานการตลาดและขาย

ขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริหารงานทัว่ ไปของบริษัท
2. ดํ า เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มี อํ า นาจอนุมัติ ทํ า ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วัต ถุดิ บ และ/หรื อ สิ น ค้ า อัน เป็ นปกติ ธุ ร ะของบริ ษั ท ตาม
งบประมาณในวงเงิ นไม่เกิ น 5 ล้ านบาท และอนุมัติการทํ า ธุรกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับทรั พ ย์ สินอื่ นตาม
งบประมาณในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท และอนุมตั ิการทําธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน
10 ล้ านบาท หากเกินจํานวนที่สามารถอนุมตั ิได้ ให้ นําเสนอเพื่อขออนุมตั ิต่อประธานกรรมการบริ หาร
หรื อที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารแล้ วแต่กรณีและมีอํานาจอนุมตั ิทําธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณ
ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้ านบาท
4. มี อํ า นาจออกคํ า สั่ง ระเบี ย บ ประกาศ บัน ทึ ก เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ ง านเป็ นไปตามนโยบาย และ
ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัท
6. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของบริษัท
7. เป็ นผู้รับ มอบอํ า นาจของบริ ษั ท ในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ เ ป็ นตามวัตถุป ระสงค์ ข้ อ บัง คับ
นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการบริหารทุกประการ
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ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมการผู้จดั การ
เห็นควร จะไม่รวมถึงอํานาจและ/หรื อการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัด แย้ ง มี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อื่ น ใด (ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท และตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กําหนด) กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ซึง่ การอนุมตั ิ
รายการในลัก ษณะดัง กล่า วจะต้ อ งเสนอต่อ ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการ
อนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริ ษัทที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้
9.8

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการบริ ษัท แม้ ว่าบริ ษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่
การสรรหากรรมการของบริ ษัทจะกระทําโดยคณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้ หลักเกณฑ์ความรู้
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทังเป็
้ นผู้มีคณ
ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดยบริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1) คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้ อ ยกว่ากึ่ง หนึ่ง ของ
จํ า นวนกรรมการทัง้ หมดจะต้ อ งมี ถิ่ น อยู่ใ นราชอาณาจัก ร และกรรมการของบริ ษั ท จะต้ อ งเป็ นผู้มี
คุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด
2) การเลือกตังกรรมการโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ ใช้ วิธีเสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
2.2 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลไป
2.3 บุคคลที่ ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จํ านวน
้ าดับถัดลง
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนนัน้ ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนาน
ที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
4) กรรมการมี สิท ธิ ไ ด้ รับ ค่า ตอบแทนจากบริ ษั ท ในรู ป ของเงิ น รางวัล เบี ย้ ประชุม บํ า เหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ
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ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ สิทธิ ดงั กล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริษัท
5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออก
ถึงบริษัท และจะแจ้ งการลาออกของตนให้ นายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
6) ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้ นแต่วาระของกรรมการผู้นนจะเหลื
ั้
อน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตําแหน่งของกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ ามาแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดัง กล่าวยังประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
7) ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น อาจลงมติใ ห้ ก รรมการคนใดออกจากตํ า แหน่ง ก่ อ นถึง คราวออกตามวาระได้ ด้ว ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8) ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการคนหนึ่ง เป็ นประธานกรรมการ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิจ ารณา
เห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
• กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของ
ษัท และมีจํานวนกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริ ษัท
จํานวนกรรมการทังหมดของบริ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ เข้ าร่วมในคณะกรรมการบริ ษัท
หลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กกรรมการอิ ส ระอิ ง ตามหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กกรรมการบริ ษั ท โดย
คุณสมบัติของผู้ที่จะมาทําหน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ประสบการณ์ การทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนําเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด
พ้ นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการอิ
้
สระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนด
ข้ างต้ นเข้ ามาดํารงตําแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้ าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงเท่า
วาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
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ก. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษั ทร่ ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ ให้ นับรวมการถื อ หุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
ข. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัท
ค. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
้ ่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจ
บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อย
ง. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่ได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติกรรมอื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ าย
้ ยี่สิบล้ านบาทขึน้ ไปแล้ วแต่
หนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
จํ า นวนใดจะตํ่ า กว่า ทัง้ นี ้ การคํ า นวณภาระหนี ด้ ัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิธี การคํ า นวณมูล ค่า ของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล และการปฏิ บัติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยอนุโ ลมแต่ ใ นการ
พิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
จ. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วน
ผู้จัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ฉ. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
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ช.
ซ.

ฌ.
ญ.
ฎ.

บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คลให้
รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้
ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อน
วันยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัท
ย่อ ย หรื อ ไม่เ ป็ นหุ้น ส่ว นที่ มี นัยในห้ า งหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
้ ความรู้ ความสามารถที่
มีความรู้ และเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี รวมทังมี
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
กรรมการอิสระจะต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ ใดๆที่อาจจะ
ทําให้ ตนต้ องขาดคุณสมบัติความเป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ ว
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งโดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
• คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ เ ป็ นกรรมการอิ สระอย่า งน้ อ ย 3 คน มี ว าระอยู่ใ น
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริ ษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้ อง
กับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายหุ้น ที่ อ อกใหม่ ลงวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ง ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.

ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการบริ
้
ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)

2.

เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้ างต้ น และ
ก. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
ข. ไม่เป็ นกรรมการของ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
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ทังนี
้ ้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ และมี
ประสบการณ์ ด้านการบัญชีหรื อการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงินได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้ านอื่นๆ ประกอบด้ วย เช่น ประสบการณ์ใน
ธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็ นต้ น
กรรมการตรวจสอบซึ่งจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
้ กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
กรณีที่ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบ
บริ ษัทแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่งได้ เพียงวาระ
ที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
• คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารของบริ ษัทมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3
คน โดยคัดเลือกจากกรรมการหรื อจากพนักงานหรื อผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยจะต้ องไม่เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ ให้ ทํ า หน้ า ที่ ดูแ ลบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายแทน
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้ องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
้
หารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
หรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงของบริษัท
9.9

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ก. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
• กรรมการ
ในปี 2554 -2555 บริ ษัทไม่มีการจ่ายเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการ ต่อมาที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น
ประจํ า ปี 2556 เมื่ อ วัน ที่ 29 เมษายน 2556 กํ า หนดค่า ตอบแทนให้ แ ก่ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นรายเดือน ดังนี ้
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ค่าตอบแทน (บาท/ คน/ เดือน)
50,000
20,000
20,000
20,000
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
ได้ แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวดปี 2556 และงวด 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังนี ้
2557 (ม.ค.-มี.ค.)
ปี 2556
ชื่อ-สกุล
กรรมการ
กรรมการ1/
กรรมการ
กรรมการ1/
ตรวจสอบ1/
(บาท)
ตรวจสอบ1/
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
1. นายบรรพต หงษ์ ทอง
500,000
2. นายวัฒนา จันทรัช
3. นางสร้ อยเพชร จันทรัช
4. นายจิตติพร จันทรัช
5. นางสาววาสนา จันทรัช
60,000
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
60,000
200,000
200,000
60,000
7. นายสุดใจ นิโลดม
60,000
200,000
200,000
60,000
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
60,000
200,000
200,000
60,000
9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
60,000
200,000
200,000
60,000
10 นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล
60,000
200,000
200,000
450,000
300,000
1,000,000
1,500,000
หมายเหตุ :
1/ กรรมการบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารจํานวน 6 ท่าน ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทนรายเดือน
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 และเริ่ มรับค่าตอบแทนรายเดือนตังแต่
้ เดือนมีนาคม
2556 เป็ นต้ นไป
2/ กรรมการตรวจสอบทัง้ 5 ท่ า น ได้ รั บ แต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกํ า หนดค่ า ตอบแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และเริ่ มรับค่าตอบแทนรายเดือนตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556 เป็ น
ต้ นไป

• ผู้บริหาร
ในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ ผ้ บู ริหารดังนี ้
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ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงิน
สมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ค่า
ประกันชีวิต ค่าประกันสังคม
เป็ นต้ น
รวม

ปี 2556
ค่าตอบแทน
จํานวนราย
(คน)
(ล้ านบาท)
8
11.76
8
1.73

8

13.49

งวด 3 เดือน ปี 2557
จํานวนราย
ค่าตอบแทน
(คน)
(ล้ านบาท)
8
3.06
8
0.45

8

3.51

ข. ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 9.10 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องและส่งผลให้ ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืน ภายใต้ การดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจึงได้ กําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแ่ ล้ ว ให้ มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน
และกระจายการปฏิบตั ิไปสู่พนักงานของบริ ษัททุกระดับชัน้ อันเป็ นการเสริ มสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมการกํากับ
ดูแลกิจการอย่างแท้ จริ ง โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2556 ซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1
1.2

1.3
1.4

คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรื อส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบันให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทฯ ให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคําชี ้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผู้ถือ
หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
คณะกรรมการจะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
อย่างเต็มที่ และจะละเว้ นการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะให้ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การส่งคําถามล่วงหน้ าให้ ชดั เจน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบพร้ อมกับการนําส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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1.5

2.

การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

3.

คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

้
ยน
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้ บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้นทังการลงทะเบี
ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้ รวดเร็ ว
ถูกต้ อง แม่นยํา
คณะกรรมการจะสนับ สนุน ให้ ก รรมการทุก คนเข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น โดยเฉพาะประธาน
คณะกรรมการชุด ย่อ ย และกรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร เพื่ อ ผู้ถื อ หุ้น สามารถซัก ถามในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องได้
คณะกรรมการจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ
คณะกรรมการจะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ
ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทได้

การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1

รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น จะบัน ทึก การชี แ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธี ก ารแสดงผล
คะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทังการเปิ
้
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังประเด็
้
น
หรื อซักถาม นอกจากนี ้ จะบันทึกคําถามคําตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
เห็นด้ วย คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
และกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1

1.2

คณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทแจ้ งกําหนดการประชุม พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการจะดูแลให้ บริษัทฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอน
้
การออก เสียงลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิ การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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2.

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
2.1
2.2
2.3

3.

การป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
3.1

4.

คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะกํ า หนดวิ ธี ก ารให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อ ยเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง
กรรมการ
คณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน

คณะกรรมการจะกํ าหนดแนวทางในการเก็บรั กษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและแจ้ งแนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และจะกําหนดให้ กรรมการ
ทุก คนและผู้บ ริ ห ารที่ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต ามกฎหมาย จัด ส่ง รายงาน
ดัง กล่า วให้ แ ก่ ค ณะกรรมการด้ ว ย รวมทัง้ ให้ มี ก ารเปิ ดเผยผ่ า นช่ อ งทางที่ เ หมาะสมหรื อ ที่
หน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทกําหนด

การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
4.1
4.2

คณะกรรมการจะให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ
บันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียอย่างมีนยั สําคัญในลักษณะที่อาจทําให้ กรรมการ
รายดังกล่า วไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ งดเว้ นจากการมีส่วนร่ ว มในการประชุม
พิจารณาในวาระนัน้

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
1. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ทังผู
้ ้ ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ หาร
ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ ตลอดจนสังคมและส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ มีระบบการบริ หาร
จัดการที่สามารถเชื่อมัน่ ได้ ว่า บริ ษัทรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรม
รวมทัง้ ได้ มี ก ารกํ า หนดเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรที่ ชัด เจนไว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ โดยแนวนโยบายหลักๆ ที่
กรรมการ ฝ่ ายจัดการ จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ได้ แก่
(1)
(2)

ต่อผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ด้ วยความ สุจริ ต
ใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ ของบริ ษัท แนวโน้ มในอนาคตทังด้
้ านบวกและ
ลบ ด้ วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสมํ่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริง
ต่อลูกค้ า ผู้บริโภค
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(3)
(4)
(5)
(6)
-

พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้ องการของ
ลูกค้ า
รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้ า
ต่อเจ้ าหนี ้
ปฏิ บัติ ต่อ เจ้ า หนี อ้ ย่า งเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
าย
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
รายงานข้ อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่เจ้ าหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ
ต่อพนักงาน
ให้ ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรั บ ผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงาน อย่างเป็ นธรรม
ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงาน
ให้ ความสําคัญต่อ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
ต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า
ไม่แ สวงหาข้ อ มูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ ว ยวิธี การที่ ไ ม่สุจริ ต หรื อ ไม่
เหมาะสม
ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากซึ่ง
มูลความจริ ง
ต่อหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท
ปฏิ บัติแ ละควบคุมให้ มีการปฏิ บัติอย่า งเคร่ งครั ดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท

(7)

ต่อสังคมและส่วนรวม

-

ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยู่ในระดับตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่
ยอมรับได้

-

สนับสนุน และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และสร้ างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อมอย่างสมรเสมอ

1.2

2.

คณะกรรมการจะจัดให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มี
ส่วนได้ เสียผ่าน E-mail ของบริ ษัท โดยมีผ้ ทู ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผู้รับผิดชอบกลัน่ กรอง
้
คณะกรรมการรับทราบ
ข้ อร้ องเรี ยนส่งให้ ผ้ บู ริหารที่เกี่ยวข้ อง รวมทังรายงานให้

การเปิ ดเผยการปฏิบัตติ ามนโยบาย และการจัดทํารายงานความรั บผิดชอบต่ อสังคม
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2.1

บริ ษัทจะเปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงการดําเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียดังกล่าวข้ างต้ น และรวมถึงการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวข้ างต้ น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมการจะจัดให้ มีกลไกที่จะดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้ อง ไม่ทํา
ให้ สําคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้ านการ
บริ หารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
โดยสรุ ป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทังกรณี
้
ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยจะรายงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม
1.3 คณะกรรมการจะจัดให้ มีรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี ที่บริ ษัทต้ องจัดทําตามที่กฎหมาย
กําหนด
1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การไว้
ด้ วย
1.5 คณะกรรมการจะดูแลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่
ผ่านมาและความเห็นจากการทําหน้ าที่ รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องของคณะกรรมการ
1.6 คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บ ริ หารระดับสูง ที่
สะท้ อ นถึง ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รู ป แบบหรื อ ลัก ษณะของ
ค่าตอบแทนด้ วย
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการจะประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ ในด้ าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และจะเปิ ดเผยจํานวน
ปี การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทฯ ของกรรมการแต่ละคนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
1.2 คณะกรรมการจะมี จํ า นวนกรรมการที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอที่ จ ะปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
1.3 คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างอิสระ ในจํานวน ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

2.

คณะกรรมการชุดย่ อย
2.1
2.2

3.

ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 10 คน ประกอบด้ วย กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่จํานวน 4 คน (โดย 4 ใน 10 คนดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บริ หารและ/หรื อดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการบริ หาร) และกรรมการอิสระจํานวน 6 คน (โดย 5 ใน 6 คน ดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการตรวจสอบ) ทังนี
้ ้ จํานวนกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ ให้ มีกรรมการอิสระอย่างน้ อย
หนึ่งในสามของจํ า นวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งจะทําให้ เกิ ดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 5 คน
วาระการดํารงตําแหน่งหรื อการพ้ นจากตําแหน่งของกรรมการ นอกจากจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
กําหนดแล้ ว ยังจะต้ องเป็ นไปข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ทุกครัง้ กรรมการต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม โดยให้ กรรมการที่
อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่งตาม
วาระด้ วยเหตุนี ้ อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ อีกได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจะกํ าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี ้ จะให้ กรรมการอิสระมีวาระ
การดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระนันต่
้ อไปอีก
อิสระครัง้ แรก เว้ นแต่มีความจําเป็ นที่จะแต่งตังให้
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจะต้ องไม่ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
คณะกรรมการจะเลือกให้ กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
เพื่อให้ มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้ าที่ในบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ
คณะกรรมการจะกําหนดจํ านวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งไม่ควรเกิน 5
บริษัทที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทฯ จะมีเลขานุการบริ ษัททําหน้ าที่ตามที่กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด (รายชื่อเลขานุการบริ ษัทและหน้ าที่ความรับผิดชอบได้ เปิ ดเผย
ไว้ ในหัวข้ อ 9.6)

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการจะแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยอื่น
เพิ่มเติมเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ อีก เมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ

บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมในเรื่ องดังต่อไปนี ้
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(1)

(2)
(3)
(4)
3.2

การพิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่ องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
เช่น วิสยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ เป็ นต้ น
การติดตามและดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทังกลไกในการรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยนและ
การ ดําเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
การดูแลให้ การดําเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทังแผนการพั
้
ฒนาพนักงาน
ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
เป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ทังนี
้ ้ บริษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบาย
ดังกล่าวแล้ ว

3.3

คณะกรรมการกํ า หนดให้ บ ริ ษั ท ฯ จัด ทํ า จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงาน ทุกคนเข้ าใจถึงมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมที่บริ ษัทใช้ ในการ
ดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการจะติดตามให้ มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและการ
ั้
ษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงที่ให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ทงภายในและภายนอกบริ

3.4

คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องความขัดแย้ งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการ
ทํ า รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ของผลประโยชน์ จ ะมี แ นวทางที่ ชัด เจนและเป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสําคัญ โดยที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียจะไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจ และคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอน
การดํ า เนิ นการและการเปิ ดเผยข้ อ มูลของรายการที่ อาจมีความขัด แย้ งของผลประโยชน์ ใ ห้
ถูกต้ องครบถ้ วน

3.5

คณะกรรมการจะจัดให้ มีระบบการควบคุมด้ านการดําเนินงาน ด้ านรายงานทางการเงิน และ
ด้ านการปฏิบตั ิ ตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทังจะจั
้ ดให้ มีบคุ คลหรื อหน่วยงานที่มีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และ
จะทบทวนระบบที่สําคัญ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

3.6

คณะกรรมการจะให้ ฝ่ายจัดการรายงานให้ คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ในการดําเนินการ
ด้ านการบริ หารความเสี่ยง ทังนี
้ ้ จะมีการทบทวนระบบหรื อประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจําปี หรื อผ่านช่องทางที่เหมาะสม

3.7
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4.

การจัดประชุมคณะกรรมการ
4.1

บริ ษัทจะจัดให้ มีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า และ
แจ้ งให้ กรรมการแต่ละคนทราบกําหนดการดังกล่าว เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่วมประชุมได้

4.2

จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้ เหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท

4.3

นอกจากวาระการประชุมคณะกรรมการจะกําหนดโดยบริษัทแล้ ว กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะ
เสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ ด้วย

4.4

เอกสารประกอบการประชุมจะส่งให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทําการก่อนวัน
ประชุม

4.5

คณะกรรมการจะขอให้ กรรมการทุกคนควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนการ
้
่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นในรอบปี
ประชุมคณะกรรมการทังหมดที

4.6

ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธานกรรมการจะส่งเสริ มให้
กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นําสูท่ ี่ประชุม

4.7

คณะกรรมการจะสนั บ สนุ น ให้ กรรมการผู้ จั ด การเชิ ญ ผู้ บริ ห ารระดับ สู ง เข้ าร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้ สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง และ
เพื่อมีโอกาสรู้จกั ผู้บริหารระดับสูง สําหรับใช้ ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

4.8

คณะกรรมการจะสามารถเข้ าถึ ง สารสนเทศที่ จํ า เป็ นเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากกรรมการผู้ จั ด การ
เลขานุการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หารอื่นที่ได้ รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และใน
กรณี ที่จําเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้ มีความเห็นอิสระจากที่ปรึ กษาหรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้ จ่ายของบริษัท

4.9

คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้ วย และจะแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย

ในช่วงปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้
ชื่อ-สกุล

1. นายบรรพต หงส์ทอง
2. นายวัฒนา จันทรัช

ปี 2556
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
(ครัง้ )
(ครัง้ )
6/6
6/6
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2557 (ม.ค.-มี.ค.)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
(ครัง้ )
(ครัง้ )
-
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ชื่อ-สกุล

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

นางสร้ อยเพชร จันทรัช
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
นายสุดใจ นิโลดม
นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
นายประกิจ ประจนปั จจนึก
นายบุญนริ ศร์ สุวรรณพูล

ปี 2556
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
(ครัง้ )
(ครัง้ )
5/6
8/8
5/8
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5
6/6
5/5

2557 (ม.ค.-มี.ค.)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
(ครัง้ )
(ครัง้ )
-

5.

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละ
หนึง่ ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ ไขต่อไป

6.

ค่ าตอบแทน
6.1 ค่า ตอบแทนของกรรมการจะจัด ให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะที่ เ ปรี ย บเที ย บได้ กับ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ น
อุ ต สาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละคน

7.

6.2

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการกําหนดภายในกรอบที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท

6.3

้
นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็ นประจําทุกปี เพื่อ
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารทังหมดจะเป็
นําไปใช่ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ โดยใช้ บรรทัดฐานที่ไต้ ตกลง
กันล่วงหน้ ากับกรรมการผู้จดั การตามเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิการกําหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายละเอียดของค่าตอบแทนและ
เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนปรากฏในข้ อ 9.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1

คณะกรรมการจะส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึ กอบรมและ
ให้ ความรู้อาจกระทําเป็ นการภายในบริษัทหรื อใช้ บริการของสถาบันภายนอก
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7.2

ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ มีเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้ แก่กรรมการใหม่

7.3

คณะกรรมการจะกําหนดให้ กรรมการผู้จดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละครัง้ ถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงานในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูง เพื่อรองรับกับการ
ขยายงานของบริษัทหรื อเหตุการณ์ที่ผ้ ดู ํารงตําแหน่งนันไม่
้ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
เพิ่มหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

9.11 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 การแข่งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบายการทําธุรกิจอย่างโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
ไม่มีนโยบายกระทํา
การใดที่จะได้ มาซึง่ การได้ เปรี ยบคู่แข่งในการทําธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้ อมูลทางธุรกิจทําให้ ลกู ค้ าหรื อคู่ค้า
เข้ าใจเป็ นอย่างอื่น เพื่อให้ ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งที่ดําเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทฯ และทําให้ ได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายนันโดย
้
การดําเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมต่อคูแ่ ข่ง
1.2 ความเป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรั บผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทําธุรกิจกับ
บริ ษัทฯ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายใดเป็ นพิเศษ บริ ษัทฯ คํานึงถึงการปฏิบตั ิภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
อาหารในประเทศ และประเทศคู่ค้าเป็ นสําคัญ โดยกําหนดให้ มีการติดตามและปรับปรุ งให้ ถูกต้ องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับอาหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการจัดให้ มีการติดตามผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้ าและ
การให้ บริการของบริ ษัท
2.

การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
2.1 นโยบายต่อต้ านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื่น)
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง โดยจัดให้ มีแนวทางในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มและปลูกนิสยั ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็ จของงานด้ วยวิธีทุจริ ต คณะกรรมการบริ หารมี
นโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. สร้ างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อํานาจให้ เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานทุจริตและคอร์ รัปชัน่
3. ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อยอมรั บซึ่ง
ทรัพย์ สินหรื อผลประโยชน์ อื่นใด สําหรับตนเองหรื อผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ ปฏิบัติ หรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางที่มิชอบ หรื ออาจทําให้ บริษัทเสียประโยชน์อบั ชอบธรรม
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4. ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานให้ หรื อเสนอที่จะให้ สินทรัพย์ หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ บุคคลนัน้ กระทําหรื อละเว้ นการกระทําใดที่ผิดกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อ
ตําแหน่งหน้ าที่ของตน
บริ ษัทฯ จะแสดงเจตนารมณ์ โดยเข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์กบั ภาคีเครื อข่ายของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เมื่อมีโอกาส นอกจากนี ้บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ โดย
ดําเนินการจัดทําคู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจ ในเรื่ อง “นโยบายการรับ หรื อการให้ ของขวัญ หรื อการบันเทิง” เพื่อให้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ
2.2 แนวปฏิบตั ิในหน่วยงานที่เป็ นไปตามนโยบายด้ านเศรษฐกิจ
บริ ษั ท ฯ ได้ ต ระหนัก ถึง ความสํ า คัญ ของการทํ า ธุ ร กรรมกับ บุค คลและบริ ษั ท ภายนอก โดยกํ า หนด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและจรรยาบรรณของบริ ษัท นอกจากนี ้ เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะทํ
้
างานต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เสริ มสร้ างจิตสํานึกและส่งเสริ มให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส พร้ อมทังกํ
้ าหนดกลยุทธ์ และหลักการในการนํา
แนวทางไปสู่การปฏิบตั ิ โดยให้ พนักงานและนักเรี ยนซึ่งจะเป็ นพนักงานในอนาคตได้ รับทราบและฝึ กการทํางานอย่าง
โปร่ งใส ไม่นําพาต่อการทุจริ ตทุกประการ นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางด้ านเอกสารที่สามารถเผยแพร่ การ
ทํางานอย่างสุจริ ต โปร่ งใสในสัญาต่างๆ เช่น สัญญาจ้ างแรงงาน สัญญากับคู่ค้า พร้ อมรายงานให้ คณะกรรมการ
บริ หารทราบ
2.3 การเปิ ดเผยผลการดําเนินงานและความคืบหน้ าในการปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีช่องทางการรับข้ อร้ องเรี ยนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ วและเป็ นธรรม โดย
มุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่ วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ และสอบถามเลขานุการบริ ษัทหรื อฝ่ ายบุคคล กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรื อร้ องเรี ยนเมื่อ
พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะรับฟั งข้ อร้ องเรี ยนอย่าง
เสมอภาค โปร่ งใส เอาใจใส่ ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับ
และคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ งทังในระหว่
้
างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน ทังนี
้ ้ หน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้ องจะทบทวนกรอบการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
และแจ้ งเบาะแสการทุจริตเพื่อให้ มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
บริษัทฯ ให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและดูแลไม่ให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้าใน
การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานของบริ ษัทฯ ตามสัญญาว่าจ้ างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะนํามาซึง่
ความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยยึดกฎ ระเบียบและข้ อบังคับในการทํางานที่ประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบ และถือ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ เพื่อรับฟั งปั ญหา และข้ อเสนอแนะ
ในการทํางานและการอยูร่ ่วมกัน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าตามความรู้ความสามารถของ
แต่ละคนโดยไม่กีดกันโดยปั จจัยอื่นๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
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3.2

การเคารพสิทธิมนุษยชนภายนอกองค์กร
บริษัทฯ ให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและผู้ที่
ต้ องทําการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คํานึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนา หรื อปั จจัยอื่นใดที่จะนํามาซึง่ การไม่
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
4.1 การจ้ างงานอย่างเท่าเทียม
บริ ษัทฯ มีระเบียบปฏิบตั ิงานในการจ้ างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญาว่าจ้ างแรงงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายรับนักศึกษาที่ยงั ไม่สําเร็ จการศึกษาเข้ าร่ วมฝึ กงานกับบริ ษัท เพื่อเป็ นการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ
รวมถึงการรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้ าร่วมงานกับบริ ษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสในการสร้ างอาชีพให้ กบั นักศึกษาจบใหม่ที่ยงั ไม่
มีประสบการณ์ทํางานได้ มีงานทํา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะทําการจ้ างงานตามวุฒิ ความรู้ ความสามารถของแต่ละตําแหน่ง
งานอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม ตามอัตราและสัญญาค่าจ้ างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป
4.2 ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทํางานตามมาตรฐานสากลและได้ จัดให้ มี
สวัสดิการขันพื
้ ้นฐานสําหรับพนักงานภายในบริ ษัทฯ เช่น นํ ้าดื่ม ห้ องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริ เวณพักผ่อน
เพื่ อลดความเหนื่ อ ยล้ า จากการปฏิ บัติงาน รถรั บ – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยที่ จํา เป็ นต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็ นต้ น รวมถึงมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและคณะกรรมการจัดการ เป็ นตัวแทน
พนักงานและผู้บริหารเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ให้ กบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
4.3 โอกาสในความก้ าวหน้ า
บริ ษัทฯ คํานึงถึงโอกาสในความก้ าวหน้ าของพนักงานที่ทํางานให้ กบั บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยบริ ษัทฯ จะส่งเสริ มให้ พนักงานได้ รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้
ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงานของบริ ษัทฯ
โดยไม่กีดขวางหรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้ มีคณะกรรมการจัดการให้ การกํากับ
ดูแลเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
5.1 การมุง่ เน้ นที่ลกู ค้ า
บริษัทฯ พิจารณากําหนดความต้ องการของลูกค้ าอย่างชัดเจน และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ตามที่กําหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า และใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นเครื่ องมือในการ
วัดผลการปฏิบตั ิตามความต้ องการและความคาดหวังของลูกค้ า และสื่อสารให้ พนักงานได้ รับทราบ เพื่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้ าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า บริ ษัทฯ จัดให้ มี
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้ าอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5.2 นโยบายด้ านความปลอดภัยของอาหาร
บริษัทฯ มุง่ เน้ นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้ าที่ได้ ทําการผลิต โดยก่อนส่งมอบสินค้ า
ให้ ลกู ค้ านัน้ ต้ องมัน่ ใจว่าสินค้ ามีความปลอดภัย และมีคณ
ุ ภาพตามระบบคุณภาพ ซึง่ ด้ วยความมุง่ มัน่ ของบริ ษัทฯ ทํา
ให้ บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองโดยระบบมาตรฐานคุณภาพด้ านอาหาร ได้ แก่ GMP HACCP BRC IFS HALAL ISO
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22000:2005 และ ISO 9001:2008 โดยบริษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องคุณภาพ ความปลอดภัย และการ
ส่งมอบ การพัฒนา นําไปปฏิบตั ิ และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพจึงได้ กําหนดนโยบายความปลอดภัยของอาหาร
คือ “บริ ษัท เอ็กโซติ คฟู้ด จํ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ ผลิ ตสิ นค้าทีม่ ี คณ
ุ ภาพ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่ งแวดล้อมและ
จริ ยธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่งมอบตรงเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความยัง่ ยืน
และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า”
6.

การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
6.1 การใช้ ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์ เพื่อความยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ รณรงค์ให้ พนักงานลดการใช้ วสั ดุสิ ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น ลดปริ มาณการใช้
กระดาษในการปฏิบตั ิงาน โดยการใช้ กระดาษ Re-use การรณรงค์ให้ มีการปิ ดไฟ ปิ ดแอร์ วนั ละ 1 ชัว่ โมง ในช่วง
เวลาพักกลางวันรวมทังรณรงค์
้
การใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
6.2 การป้องกันมลพิษ
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ ในการรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยรอบบริ ษัทฯ รวมทังการป
้
้ องกันมลพิษโดยจัดให้ มี
บ่อบําบัดนํ ้าเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน และควบคุมให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
7.1 บทบาทในตลาดแรงงาน
บริ ษัทฯ มีบทบาทในการจ้ างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจ้ างแรงงานของประชากรใน
พื ้นที่ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ พู ิการได้ มีงานทํา โดยการจ้ างแรงงานพิการที่มีความรู้ ความสามารถและปฏิบตั ิต่อ
แรงงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน นักศึกษาที่ปิดภาคเรี ยน ได้ มีรายได้ โดยการรับเข้ าเป็ น
พนักงานชั่วคราวในระยะเวลาที่ปิดภาคเรี ยน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้ อบังคับของกระทรวง
แรงงาน ว่าด้ วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้ เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
7.2 การมีสว่ นร่วมในชุมชน
บริ ษัทฯ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชน ทัง้ สถานศึกษา สถานที่ราชการ บ้ านพักคนชรา บ้ านพักผู้
พิการ เป็ นต้ น โดยการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปี ใหม่ กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา เพื่อสนับสนุนในการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริ มให้ เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน การสนับสนุน
ให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม เช่น กิจกรรมการปลูกปะการัง และโครงการนํ ้าดื่มอาสาเพื่อช่วยผู้ประสบ
อุทกภัย เป็ นต้ น
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
8.1 การคิดค้ นวิจยั และพัฒนาสินค้ ากลุม่ All Natural
บริ ษัท ฯ มุ่งเน้ นในการพัฒนาสินค้ าที่ใช้ วัตถุดิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้ วัตถุดิบที่ได้ จากการ
สังเคราะห์จากสารเคมีมาเป็ นวัตถุดิบผสม โดยเน้ นสุขภาพของผู้บริ โภคเป็ นสําคัญ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบก่อนนําเข้ าสู่การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตแล้ วเสร็ จให้ อยู่ในเกณฑ์
ค่ามาตรฐานของระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า
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9.12 การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึ่งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
- ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทัง้ ผู้บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ ยวกับหน้ าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
- บริ ษั ท กํ า หนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสําเนารายงานนี ใ้ ห้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริ ษัทได้ ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน
ที่เป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่
เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น
บริ ษัทได้ กําหนดโทษทางวินยั สําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้ อมูลภายในบริ ษัทไปใช้ หรื อ
นําไปเปิ ดเผยจนอาจทําให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่ การตักเตือน
ด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้ างพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานด้ วยเหตุ
ไล่ออก ปลดออกหรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
9.13 บุคลากร
้ ้น 370 คน โดยสามารถแบ่ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) จํานวนทังสิ
ตามฝ่ ายได้ ดงั นี ้
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2556
ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)
49
60
11
16
10
9
261
285
331
370

ฝ่ ายงานทัว่ ไป
ฝ่ ายการตลาดและการขาย
ฝ่ ายการบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายโรงงาน
รวม
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•

ค่ าตอบแทนพนักงาน
สําหรับในปี 2556 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานรวมเป็ นเงินจํานวน 91.64 ล้ านบาท และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนพนักงานเท่ากับ 331 คน โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี ้ยเลี ้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ
สําหรับงวด 3 เดือน ปี 2557 บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ พนักงานรวมจํานวน 25.64 ล้ านบาท
และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวนพนักงานเท่ากับ 370 คน โดยเป็ นค่าตอบแทนในรู ปเงินเดือน
ค่าล่วงเวลา ค่าเบี ้ยเลี ้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ

•

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพตังแต่
้ วนั ที่ 15 ตุลาคม 2555 กับบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวมบัวหลวง จํากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจ
ให้ พนักงานทํางานกับบริษัทในระยะยาว

•

ค่ าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

•

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยบริ ษัทได้ จดั ทําแผนการฝึ กอบรมประจําปี ทังภายใน
้
และภายนอกเพื่อเพิ่มพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่คน ซึง่ จะก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท

2.9 หน้ าที่ 32

