บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ (ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556)
คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบ
ภายใน*

ประธานกรรมการบริหาร
นายอนันท รักอริยะพงศ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ

ประธานเจาหนาที่การเงิน
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ

ประธานเจา หนา ที่ขายและการตลาด
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ (รักษาการ)

สายงานวิจัย
และพัฒนา

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงานขาย
ในประเทศ

สายงาน
การตลาด

สายงานธุรกิจ
ระหวางประเทศ

สายงานกลยุทธ
และการเงิน

สายงาน
บริการองคกร

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ

สายงานจัดสง
และคลังสินคา

สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝายบัญชี
นางสาวศรัณยา ธนาวดี

หมายเหตุ: *บริษัทวาจางบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท
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โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย อ ยตางๆ และผูบ ริ หารของบริ ษั ท
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ
นายนที ออนอิน
นายอนันท รักอริยะพงศ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
นางนิรัชรา ศิริอําพันธกุล
นายธนา เธียรอัจฉริยะ
นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
นายสุรัตน ประลองศิลป

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอนันท รักอริยะพงศ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ นายอานุภาพ รักอริยะพงศ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ในกรณีที่ เ ปน การลงนามในสัญ ญาเชา ที่ดิ น และสั ญ ญาอนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ใ นเครื่ อ งหมายการค า ใหน ายนที
ออนอิน ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป
แรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยู
ในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยรวมถึงอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี้
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1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทควรจัดสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และหนังสือนัดประชุมผูถือหุนรวมทั้งวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเปนการลวงหนาดวยระยะเวลาพอสมควร และตองไมนอยไปกวาระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับของบริษัท
2. ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และควรตองเปนการประชุมเต็มคณะเมื่อมีการพิจารณา
ลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสําคัญ รายการที่มีนัยสําคัญควรรวมถึง รายการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท
และบริษัทยอยที่มีผลกระทบสําคัญตอบริษัท รายการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ การขยายโครงการลงทุน การ
พิจารณาและอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ การกําหนดระดับอํานาจ
ดําเนินการ และการกําหนดนโยบายการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงของกิจการบริษัทเปนตน
3. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใสเกี่ยวกับการทํารายการระหวางบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทเพื่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
โดยตองจัดใหมีกระบวนการอนุมัติรายการ ตลอดจนการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) อีกทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ
4. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความนาเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารที่ทําใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทใหมีความถูกตองเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมาไดตรงตอความเปนจริง ครบถวนและถูกตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทกอนที่จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. กํ า หนดเป า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และงบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับ
ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่เสนอโดยฝายบริหาร
8. พิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะ
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้ง
ทั้ ง นี้ การมอบอํ า นาจตามขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ที่ กํ า หนดนั้ น ต อ งไม มี ลั ก ษณะเป น การมอบอํ า นาจที่ ทํ า ให
คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว
สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับ
บริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมัติไวแลว
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ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการ
แทนคณะกรรมการในเรื่องใดการมอบหมายดังกลาวตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร หรือบันทึกเปนมติคณะกรรมการ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการอยางชัดเจน และระบุขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจน
9. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขการมอบอํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความจัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทํา
ขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) เวนแตเปนการอนุมัติรายการธุรกิจปกติและเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
หรือเปนตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ อื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. กรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปน
สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
11. กรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเปดเผยขอมูลตอผูถอื หุนหรือประชาชนทั่วไปโดยแสดงขอความที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่
ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เวนแตกรรมการและผูบริหาร
ดังกลาวจะพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจง
นั้น
12. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบริหารใชขอมูลภายใน
ของบริษัท และของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมี
ผลกระทบเปนนัยสําคัญตอบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือ
ทางออมและไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
13. กรรมการ และผูบริหารของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงใหบริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ และการทําธุรกรรมกับบริษัท บริษัทยอยหรือบริษัทรวมในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท บริษัทยอยหรือ
บริษัทรวมดังกลาว
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9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ
1. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
2. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
3. นายสุรัตน ประลองศิลป

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวศรัณยา ธนาวดี เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิส ระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
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7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
-

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพย
9. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ไดแก การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจาง
ของบริษัทมารวมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือจางที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนครั้งคราวในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท การขอใหพนักงานของบริษัทสงเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทเพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ภายใตหนาที่ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงไปดวยดี การมอบหมายใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัทคนหนึ่งหรือหลาย
คนกระทําการใดๆ ภายในขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมถึงการ
ดําเนินการตางๆ ที่กลาวแลว ในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยเทาที่ไดรับมอบหมายหรือรองขอจากบริษัทยอย และ
เทาที่อํานาจหนาที่จะเปดชองใหดําเนินการได
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บริษัทยังไมมีฝายตรวจสอบภายใน จึงไดวาจางบริษัท เอส พี ออดิท จํากัด ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีความ
เกี่ยวของใดๆ กับบริษัทเปนผูตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทําหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนกรรมการ 5 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ
นายอนันท รักอริยะพงศ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
นายธนรัตน รักอริยะพงศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวจุฑาทิพย งามนิล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะตองพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประสบการณ
การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยกรรมการบริหารจะพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหออก กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจาก
ตํ า แหน ง ให ยื่ น ใบลาออกต อ บริ ษั ท การลาออกให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ ใ บลาออกไปถึ ง บริ ษั ท และในกรณี ที่ ตํ า แหน ง
กรรมการบริหารวางลงใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเขาเปนกรรมการบริหารแทน
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริ ห ารของบริ ษั ท ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ บั ง คั บ นโยบาย ระเบี ย บ ข อ กํ า หนด คํ า สั่ ง และมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีหนาที่กลั่นกรองและกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑใน
การดําเนินธุรกิจเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
และ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดย
สรุป คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญดังตอไปนี้
1. นําเสนอเปาหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท การขยาย
กิจการ การกําหนดแผนการเงิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอของฝาย
บริหารเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน
เปาหมายที่กําหนดไว และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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3. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
4. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัทสําหรับระยะเวลาไมเกิน 5 ป แต
ละรายการภายในวงเงินไมเกิน 300 ลานบาท แตไมเกินสัดสวนหนี้สินตอทุนที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และกรณีที่ตองใชทรัพยสินของบริษัทเปนหลักประกัน ยกเวนที่ดิน และอาคารโรงงาน ตองนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
5. พิ จ ารณาผลกํ า ไรและขาดทุ น ของบริ ษั ท การเสนอจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลหรื อ เงิ น ป น ผลประจํ า ป เ พื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนตอไป
6. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารขององคกร รวมถึงการแตงตั้ง วาจาง โยกยาย เลิกจาง กําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป ยกเวนตําแหนงประธาน
กรรมการบริหาร
7. มีอํานาจในการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยูภายใตการควบคุม
ของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย
และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาว
จะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
นางอัญชลี ผดุงสิทธิ์
นางญาตา ออนอิน
นางสาวศรัณยา ธนาวดี
นายโชคชัย อนันตโท
นายสุวิเธียร ธีรเกาศัลย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ชื่อ
7. นางสาวรุจิเรข ไชยพรรค
8. นายชินวิทย เลิศบรรณพงษ
9. นางสาวปวีณา ศรีวิชัย

ตําแหนง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท
และฝายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

รวมถึงใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษทั

2. กํากับดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนการคํานึงถึงความเสี่ยงในแตละปจจัย
เพื่อประกอบการตัดสินใจอยางเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท เชน ความเสี่ยงดานการลงทุน ดานการบริหาร
จัดการ ดานการเงิน ดานความปลอดภัยของขอมูล ดานกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงเสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลด
ระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ตลอดจนติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพื่อลดความ
เสี่ยงอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
4. รายงานการกํากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเปน
ประจํา ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญซึ่งสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจะตอง
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. ใหตั้งคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร
6. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
9.1.5

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 คณะผูบริหาร มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ
1. นายอนันท รักอริยะพงศ
2. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
3. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
4. นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
5. นางสาวศรัณยา ธนาวดี
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ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร และรักษาการประธานเจาหนาที่
ขายและการตลาด
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
ผูจัดการฝายบัญชี
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ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
1. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน โดยมีมูลคาไมเกิน 100 ลานบาท
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม โดยมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท
3. บริหารจัดการงานบุคคลสําหรับผูบริหารระดับสูง ไดแก การวาจาง แตงตั้ง โยกยาย ประเมินผล ลงโทษ และใหพนสภาพ
ทั้งนี้ ตองลงนามรวมกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร
4. พิจารณากําหนดค า ตอบแทนและผลประโยชนอื่น ๆ สํา หรับ ผู บ ริหารระดับ สู ง โดยตองลงนามร วมกับ ประธาน
เจาหนาที่บริหาร
5. พิจารณาการตัดจาย มีมูลคาไมเกิน 8 ลานบาท โดยในการดําเนินการดังกลาว ประธานกรรมการบริหารตองรายงานให
คณะกรรมการบริษัททราบเฉพาะรายการที่มีมูลคาเกิน 5 แสนบาท
6. อนุมัติการจายเงินตามสัญญา หรือขอตกลง (ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ) ทั้งนี้ โดยไมจํากัดวงเงิน
7. อนุมัติการจัดเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเงิน มีวงเงินสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท
8. อนุมัติการลงทุนดานการเงินระยะสั้น (ไมเกิน 1 ป)
9. อนุมัติการจัดหา การเขาทําสัญญา และการดําเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม
จํากัดวงเงิน
10. ดําเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารนั้น จะตองไมมีลักษณะเปน
การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหประธานกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลั กทรัพยแ หง ประเทศไทย และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของกํ าหนด) มีสวนไดเสี ย หรือ อาจมีความขัด แยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งประธานกรรมการบริหารไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) เพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูกํากับใหมีการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับการทํางานของบริษัท หากมีขอสงสัยใหเปนผูวินิจฉัย
หากมีเหตุผลความจําเปนตองแกไขระเบียบใหเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. มีอํานาจในการออกคําสั่ง กําหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
3. สามารถมอบอํานาจชวงใหพนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได แตยังคงรับผิดชอบตอการปฏิบัติของผูรับมอบอํานาจชวง
นั้นดวย
4. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายรวมกับคณะกรรมการบริษัท และรับมาปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อใหผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
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5. บริหารจัดการงานทุกๆดาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ
6. ดูแลใหบุคลากรในฝายตางๆสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและเปาหมายของแตละฝายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
7. พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสม่ําเสมอตอเนื่องเพื่อให
องคกรมีการเติบโตอยางยั่งยืน
8. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเปนรายไตรมาส
9. ศึกษาโอกาสในการลงทุนโครงการใหมๆที่ดี โดยทําการศึกษาทางดานเทคนิค และดานการเงินอยางเหมาะสมและ
ครบถวนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
10. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
11. ดําเนินการหรือบริหารงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
12. จั ด ทํ า นโยบาย แผนธุ ร กิ จ รวมถึ ง กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ และงบประมาณประจํ า ป ข องบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอต อ คณะ
กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
9.1.6

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวศรัณยา ธนาวดี
เปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) เพื่อทําหนาที่ดูแลและใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ และ
กฎหมายตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ ปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัด
ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุนของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน
ของบริษัท ดูแลและประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกลาว รวมทั้งทําหนาที่จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร
สําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และการเก็บรักษารายงานการมีสวนได
เสียของกรรมการและผูบริหาร ตลอดจนมีหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนง
กรรมการหรือผูบริหารของบริษัท บริษัทมีกระบวนการสรรหากรรมการหรือผูบริหารของบริษัท โดยใหผูถือหุนใหญและ/
หรือตัวแทนผูถือหุนรายใหญของแตละกลุม ผูทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวของ กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบริหาร
ของบริษัท รวมกั น เสนอรายชื่อ บุ ค คลที่มีคุ ณวุฒิ ประสบการณ ศัก ยภาพ โดยจะพิจ ารณาให ค วามสํ า คัญ ต อ ผู มี ทักษะ
ประสบการณที่มีความจําเปนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
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1) กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ มี
ความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและ
ปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทอยางเต็มที่
2) กรรมการตองมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่
จะไดรับความไววางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด โดยจะตองเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการแสดง
ชื่อบุคคลในระบบขอมูลรายชื่อกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
3) กรรมการไมสามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เขาเปนหุนสวน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนหรือประโยชนของบุคคลอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
4) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้นไมวาโดยตรง หรือ
โดยออม หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ใหเปนผูรับผิดชอบ
จัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอ บัง คับ ของบริ ษัท มติ ที่ป ระชุม ใหญ ผูถือ หุ น อี กทั้งมี อํานาจกระทํา การใดๆตามที่ร ะบุไ วในหนังสื อ
บริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของกับการดังกลาว ทั้งนี้กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2. กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการ
ทั้งหมดของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
3. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกิน
จํานวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
(3) ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ใหแกบุคคลแตละทานไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้ โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแก
ผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนน
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เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออก
เสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการ
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่นื ใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได

5.

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ และไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายเข า เป น กรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปน
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนนั้น
มติ ข องคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต อ งประกอบด ว ยคะแนนเสี ย งไม น อ ยกว า สามในสี่ ข องจํ า นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู
ในกรณี ที่ตํ าแหนง กรรมการวา งลงจนจํ า นวนกรรมการเหลื อ น อ ยกว าจํ านวนที่ จ ะเป น องคป ระชุม ให
กรรมการที่เหลืออยูจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดภายในหนึ่ง
เดือนนับแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปน
กรรมการแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 กรรมการอิสระ
บริษัทกําหนดองคประกอบคณะกรรมการบริษัทใหประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ เขารวมในคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยาง
นอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่จะ
มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
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มหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่นๆ
ประกอบกัน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระ
คนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ขางตนเขามาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู
ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนเขาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส
พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวัน
ไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระของตนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
จะแจงพรอมกับการรายงานขอมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นป สําหรับจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปของบริษัท
 กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เพื่อ
ทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ และตองไมเปน
กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนกรรมการของบริษัท
ใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ในลักษณะ
เดี ย วกับ ที่ กํ าหนดไว ใ นประกาศตลาดหลั กทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทยวา ด ว ยคุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขตการดํ าเนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ใน
การสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
 กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผูบริหาร หรือ
พนักงานระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ
บริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
 ผูบริหาร
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของ
กั บ ธุ ร กิ จ โดยดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และจะต อ งได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจาหนาที่บริหาร โดยการแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหารตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร (แลวแตกรณี) ไดรับมอบหมายใหเปนผูบรรจุและ
แตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัท เขาเปนพนักงานในระดับตางๆ ทั้งนี้ การ
แต ง ตั้ ง หั ว หน า หรื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานด า นการตรวจสอบและควบคุ ม ภายใน จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบกอน
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. กรรมการ
ในอดีตที่ผานมาจนถึงป 2555 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการ
สําหรับป 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 อนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ/หรือกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนรายป (บาท/คน/ป) คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
120,000
25,000
120,000
25,000
120,000
20,000

ทั้งนี้ ในงวด 11 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
งวด 11 เดือนแรกของ ป 2556 (ม.ค. - พ.ย. 2556)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายนที ออนอิน
2. นายอนันท รักอริยะพงศ
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
5. นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
6. นางนิรัชรา ศิริอําพันธกุล
7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ
8. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี
9. นายสุรัตน ประลองศิลป

165,000*
140,000*
140,000*
140,000*
140,000*
100,000*
140,000*
140,000*
140,000*
1,245,000

รวม

150,000
120,000
120,000
390,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไมไดรับคาตอบแทนใดๆ
* เริ่มจายคาตอบแทนในเดือนสิงหาคม 2556 และรวมคาตอบแทนรายปทานละ 40,000 บาท

ข. ผูบริหาร
ในป 2555 และงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหผูบริหาร ดังนี้
ป 2555
คาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงิน
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จํานวนราย

คาตอบแทน
(ลานบาท)

5*

27.90

งวด 9 เดือนแรกของป 2556
(ม.ค. - ก.ย. 2556)
จํานวนราย
คาตอบแทน
(ลานบาท)
5*

20.92
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ป 2555
คาตอบแทน

จํานวนราย

คาตอบแทน
(ลานบาท)

งวด 9 เดือนแรกของป 2556
(ม.ค. - ก.ย. 2556)
จํานวนราย
คาตอบแทน
(ลานบาท)

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผลประโยชนหลังออก
จากงาน ประมาณการผลประโยชนระยะสั้น
หมายเหตุ : * รวมนางสาว ภาสินี แซตั้ง ซึ่งลาออกจากการเปนผูบ ริหารเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556

ค. คาตอบแทนอื่น
นอกจากการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและผูบริหารในรูปของคาตอบแทนที่เปนตัวเงินขางตนแลว จากมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ไดอนุมติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อ หุนสามัญของบริษัท ประเภทระบุชื่อและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกผูบริห าร (รวมถึงผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงกรรมการ) และพนักงานของบริษัท รวมจํานวน 4,620,000 หนวย ซึ่งจัดสรรพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญแก
ประชาชนในครั้งนี้ โดยมีราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย และใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 4 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน ในราคาใชสิทธิที่ต่ํากวาราคาเสนอขายหุนใหแก
ประชาชนครั้งแรก (IPO Price) ไมเกินรอยละ 25 หรือเทากับ [ o ] บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
ทั้งนี้ ผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรวมจํานวน 1,714,020 หนวย ดังรายละเอียดตอไปนี้

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายอนันท รักอริยะพงศ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
รวม

ตําแหนง

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ปฏิบตั ิการ
ประธานเจาหนาที่การเงิน

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรบั การ
จัดสรร
585,354
449,988
449,988
228,690
1,714,020

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่ไดรบั การจัดสรร
ตอ จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมด
(รอยละ)
12.67
9.74
9.74
4.95
37.10

9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะทําให
เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝายที่เกี่ย วของและสงผลใหธุร กิจมีความเจริญ เติบโตอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินงานอยางมี
จรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการ
ดําเนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น
อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทไดรับเอาแนวทางการกํากับดูแลกิจการ
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ที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ป 2549 ตามที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและ
ในฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจาก
บริษัท สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวย
ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริ ษัท จะจั ด ส ง หนั ง สือ นั ด ประชุ ม พร อ มทั้ง ข อ มู ล ประกอบการประชุ ม ตามวาระตา งๆ ใหผู ถือ หุ นรั บ ทราบ
ลวงหนาตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งบริษัทจะจัดทําหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม โดยจะตองโฆษณาเปน
ระยะเวลา 3 วันติดตอกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพรขอมูลหนังสือนัดประชุมผานทาง Website ของบริษัทเพื่อใหผูถือ
หุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชุม
2. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูสอบบัญชี เขารวมประชุมผู
ถือหุนอยางพรอมเพรียงกัน
3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุ มดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉั นทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
4. กอนวันประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
5. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามใน
วาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ
ไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
6. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไดทีละคน
ซึ่ ง ผู ถื อ หุ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะเลื อ กผู แ ทนที่ เ ห็ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเข า มาทํ า หน า ที่ ก รรมการเพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชนของตนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดความหลากหลายและเปนตัวแทนของผูถือหุนอยางแทจริง
7. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง Website ของบริษัท
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ หรือราย
ยอย ผูถือหุนที่เปนผูบริหาร หรือไมเปนผูบริหาร บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสวนรวมโดยในการเสนอเรื่องที่เห็น
ว า สํ า คั ญ และควรบรรจุ เ ป น วาระในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป ข องบริ ษั ท และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู
ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา กอนที่จะมีการจัดประชุม
สามัญผูถือหุนขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะไดพิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพรอม เพื่อนําวาระที่ผูถือหุนเสนอมา
นั้นกําหนดเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทตอไป
คุณสมบัติของผูถือหุนที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกลาวขางตน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/28 ซึ่งกําหนดใหผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได ไมนอยกว าร อยละห าของจํานวนสิท ธิออกเสีย งทั้งหมดของบริษัท มีสิท ธิทําหนังสือ เสนอเรื่องที่จะขอให
คณะกรรมการบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตนไดการเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนนั้น ผูถือหุน
จะตองระบุวัตถุประสงค และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พรอมขอมูลที่เปนประโยชนประกอบการพิจารณา สําหรับการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ตองระบุรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ และรายละเอียด
อื่นๆที่เปนประโยชน รวมทั้งการใหความยินยอมของบุคคลดังกลาว โดยบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อใหเขารับการ
พิ จ ารณาเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการบริ ษั ท ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติ
อื่นๆตามที่บริษัทกําหนด ไดแก มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนและ
เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทํางานที่ดี มีความเปนอิสระ ปฏิบัติหนาที่กรรมการดวยความซื่อสัตย มี
คุณธรรม จริยธรรม และสามารถเขาประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน
อยางไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนําเรื่องเขาบรรจุเปนวาระการประชุม ในกรณีดังตอไปนี้ ไดแก
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ขอเท็จจริงมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติในเรื่อง
ดังกลาว เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจาก
ที่ประชุมผูถือหุนและบริษัทไดดําเนินการกําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้ง เรื่องที่ไมเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของบริษัท เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยราชการหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
บริษัท เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เรื่องที่ผูถือ
หุนใหขอมูลไมครบถวน หรือ ไมถูกตอง หรือกรณีบริษัทตองการขอมูลเพิ่มเติมแลว ไมสามารถติดตอกับผูถือหุนที่เสนอได
เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และไดรับมติสนับสนุนดวยเสียงที่
นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ขอเท็จจริงยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ตลอดจนเรื่อง
ที่บริษัทไดดําเนินการแลว และเรื่องที่ซ้ํากับเรื่องที่ไดเสนอมากอนแลว เปนตน รวมทั้งในกรณีที่ผูถือหุนไมไดปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด โดยบริษัทจะดําเนินการแจงเรื่องดังกลาวใหผูถือหุนทราบผานทางชองทางการเผยแพรขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัท
ขอเสนอที่จะไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่จะไดรับการเสนอชื่อ
คัดเลือกเปนกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และสรุปใหความเห็นเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม โดยใหถือวาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเปนที่สุด
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ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอนเริ่มการ
ประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละ
วาระ และยังเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยาง
เหมาะสมเพียงพอ โดยประธานฯจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทจะไมริดรอนสิทธิของผูถือหุน
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขารวมประชุมผูถือหุน เชน บริษัทไมมี
นโยบายที่จะไมเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษา
ขอมูลประกอบวาระการประชุมกอนตัดสินใจ รวมทั้งไมจํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสาย เปนตน
บริษัทมีการกํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด เพื่อปองกันการหาประโยชนจากขอมูลภายในใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยบริษัทได
กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอมูลภายในของบริษัท และแนวทางปองกันการใชขอมูลภายในแสวงหาประโยชนสวน
ตนเปนคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานจะตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน
ของบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวของ อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม นอกจากนี้ กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน
และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ไมวาจะเปนการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee ผานกองทุนสวนบุคคล) ภายใน 1 เดือน กอนมีการ
เปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปสูสาธารณชน
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท และ
บทกําหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยใน
บริ ษั ท ของตนเอง คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามมาตรา 59 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบเพื่อ
เผยแพรตอสาธารณะตอไป รวมทั้งกําหนดใหกรรมการจัดสงสําเนารายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท (แบบ 59-2)
ตอเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดสงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อ
รวบรวมรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือนําไป
เปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทไดยึดหลักการในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีสวนไดเสียอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนได
เสียหรือมีสวนเกี่ยวของ โดยเมื่อเกิดกรณีดังกลาว ผูมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นจะตองรายงานใหบริษัททราบโดยทันที และไม
รวมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งไดกําหนดแนวทางเพื่อมิใหกรรมการหรือผูบริหารที่มีสวนไดเสียหรือมี
ส ว นเกี่ ย วข อ ง เข า ร ว มกระบวนการตั ด สิ น ใจในการพิ จ ารณาธุ ร กรรมดั ง กล า ว โดยในการออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เปน
ตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและ
การพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตาม
แนวทางดังตอไปนี้
ผูถือหุน

: บริษัทมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน รักษาผลประโยชนของผูถือหุน และไม
กระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมทั้งเคารพสิทธิของผูถือหุน
ในการรับทราบขอมูลของบริษัท โดยจะเปดเผยขอมูลเพื่อใชในการประเมินการบริหารงานของ
บริษัท และขอมูลของผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทอยางที่ถูกตองและเชื่อถือ
ได ตลอดจนจะสรางความเจริญเติบโต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอกิจการ และประโยชนตอผูถือหุน
ในระยะยาว

พนักงาน

: บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสําคัญในการพัฒนาองคกรให
มีความเติบโต โดยบริษัทจะปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส
ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาผลงาน
ความดี ค วามชอบที่ เ ป น ธรรม นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ ด า นสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน รวมทั้งมีการปองกัน
และควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานใหกับพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของ

ลูกคา

: บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตอลูกคาอยางซื่อสัตยและยุติธรรม มุงมั่นสรางความพึงพอใจ และความ
มั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยลูกคาจะตองไดรับสินคา/บริการที่ดี มี
คุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว
รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข อ ตกลงที่ มี ต อ ลู ก ค า อย า งเคร ง ครั ด มี ก ารพั ฒ นายกระดั บ
มาตรฐานสินคาและบริการใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกคา
อยางจริงจัง และสม่ําเสมอ รวมถึงไมนําขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัทและผูที่
เกี่ยวของ

คูคาและเจาหนี้

: บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตยในการ
ดําเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชนรวมกับคูคาและเจาหนี้ และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ไมเรียก ไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ตลอดจนการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอกําหนดตางๆที่ระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงตางๆที่บริษัทไดทํากับคูสัญญา
รวมทั้งเจาหนี้อยางถูกตอง ครบถวน

คูแขง

: บริษัทตั้งมั่นที่จะแขงขันทางการคาอยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา
และกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยาง
เสมอภาคกัน ไมทําความตกลงใดๆกับคูแขงหรือบุคคลใดที่มีลักษณะในการลดหรือจํากัดการ
แขงขันทางการคา รวมทั้งไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา ใหรายปายสี
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และโจมตีคูแขงโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทําการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอการ
แขงขัน
ภาครัฐ

: บริษัทไดใหความสําคัญกับความโปรงใส และการดําเนินการที่ถูกตองตรงไปตรงมาในการ
ติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม ที่อาจสงผลตอการกระทําที่ไมเหมาะสม
และขัดแยงตอหลักการบริหารจัดการที่ดี

ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม

: บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและใหความชวยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะที่
อยูรอบสถานประกอบการของบริษัท ใหความรวมมือในการดําเนินการตามมาตรฐานหรือ
ขอตกลงระดับสากลในเรื่องตางๆ รวมทั้งควบคุมดูแลกระบวนการผลิต เพื่อชวยปองกันหรือลด
ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม ให ค วามร ว มมื อ ในการลดการเกิ ด ขยะหรื อ ของเสี ย ทั้ ง จาก
กระบวนการผลิ ต และการใช ง านทั่ ว ไปด ว ยวิ ธี ที่ ถู ก ต อ ง ตลอดจนการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใชทรัพยากร อุปกรณ หรือวัตถุดิบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับ
บริษัทเพื่อใหมีขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา นาเชื่อถือ และโปรงใส ทั้งการรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูล
ทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผู
ลงทุ น และผู มี ส ว นได เ สี ย ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได เ ผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ต อ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น และ
สาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน website ของบริษัท
รวมถึงมีการจัดทําแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถื อ ปฏิ บัติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ลอย า งครบถว นเพีย งพอในงบการเงิน ซึ่ ง ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทมีสวนงานนักลงทุนสัมพันธเปนผูรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทที่จําเปนและสําคัญ ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและสามารถ
วิเคราะหบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรู ทักษะ ความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอื้อ
ประโยชนใหกับบริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร แผนการดําเนินธุรกิจ
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รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว
ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต มี
จริยธรรม ภายใตจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลใหการบริหารจัดการของฝายบริหารเปนไปตาม
เปาหมายและแนวทางที่ไดกําหนดไว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระอยาง
นอย 3 คน
โดยในปจจุบัน (ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556) คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการบริษัท
ที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 5 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย 3 คน
สําหรับกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหารมีจํานวน 4 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร
และรักษาการประธานเจาหนาที่ขายและการตลาด ประธานเจาหนาที่การเงิน และประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ โดย
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทมีสัดสวนของกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทําให
มีการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจ ารณาเรื่องตางๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท ทั้งนี้ จํานวนกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไวใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยาง
นอยจํานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ
สลากวาผูใดจะออก สวนปห ลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อ ยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยดังกลาวมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารตองไมเปนบุคคลเดียวกัน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในดานความรับผิดชอบระหวางการกําหนดนโยบาย การกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา ทั้งนี้
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท กับผูบริหารอยางชัดเจนและมีการถวงดุล
อํานาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหาร
ในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีหนาที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รายชื่อเลขานุการบริษัทและหนาที่ความรับผิดชอบไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.6
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตาม
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นโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รายละเอียดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ได
เปดเผยไวในหัวขอ 9.1.1)
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแบงอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และ
การบริหารงานประจําวันออกจากกันอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารถูกเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหารโดยเปนผูนําและมีสวน
สําคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเปนผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ไดพิจารณาและกําหนด
เปาหมายทางธุรกิจรวมกับฝายจัดการ เปนผูนําการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สนับสนุนใหกรรมการทุกคนมีสวนรวมในการประชุมและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ ตลอดจนทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไมไดรวมบริหารงานปกติประจําวัน แตใหการสนับสนุนและคําแนะนํา
ในการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางประธานกรรมการบริหารอยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหาร
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารไดเปดเผยไวในหัวขอ 9.1.5)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา บริษัทมีการสื่อสารใหทุกคนในองคกรไดเขาใจถึงนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดีใหถูกตองตรงกัน เพื่อสงเสริมใหทุกคนในองคกรปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยบริษัทมีการประกาศใชจรรยาบรรณและ
ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ และใหความสนับสนุนในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ไมละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ เพื่อแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย
คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในดานตางๆ ไดแก การปฏิบัติตอกัน การ
ใหหรือการรับทรัพยสิน ความขัดแยงทางผลประโยชน การทําธุรกรรมของบริษัท การทําธุรกรรมกับรัฐ สิ่งแวดลอม
สุขภาพ และความปลอดภัย การจัดหา การสื่อสารทางการตลาด การแขงขันทางการคา การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน การดําเนินการดานการเมือง และการปองกันการฟอกเงิน
ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยาง
เครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายที่ไมให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆดังกลาว แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับ
ผลประโยชนของบริษัท โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
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เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว และตอง
ไมเขารวมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ รวมทั้งบริษัทไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอยางเครงครัดในเรื่องการเขาทํารายการ การกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดาน
ผลประโยชนใหเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยจะเปดเผยการเขาทํารายการไวในงบการเงิน รายงานประจําป และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
บริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทําแบบรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน
ขอมูลพื้นฐานในการกํากับดูแลดานการมีสวนไดเสียในระดับกรรมการ และผูบริหาร โดยกําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร
จะตองจัดทําแบบรายงานดังกลาวเปนประจําทุกป และจัดทําแบบรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกําหนดให
เลขานุการบริษัทเปนผูรวบรวม และทําสําเนาสงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใชในการตรวจสอบและการกํากับดูแลดานความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน บริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีหนาที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเปนของตนเอง ของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ
หรือผูบริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3
วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ไดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูล
ภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบ
การเงินจะเผยแพรตอสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญ ตอการกํากับ ดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริห าร และระดับ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายจัดการในการชวยลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและ
บรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยให
รายงานทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวย
คุมครองเงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร
ในเรื่องตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกัน
อยางเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความ
มีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดใหมีขึ้น รวมทั้งไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการ
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ดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
จัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ
ทั้งนี้บริษัทไดวาจางบุคคลภายนอกใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยใหบริษัท เอส
พี ออดิท จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหความ
มั่นใจวาระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทํา
หนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางมีคุณภาพและถูกตองตามมาตรฐานทาง
บัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทอยางโปรงใสและเพียงพอ โดยมีฝายบัญชีและ/หรือ
ผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตอรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบั ญชี รับรองและ
ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ
ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปนโดยกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปน
ประจํา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจัดสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจง
การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได รวมทั้งมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีการบันทึก
การประชุม และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกกรรมการบริษัท ตลอดจนจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทอยางเปนระบบและพรอมใหคณะกรรมการของบริษัท และผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการประชุ ม ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริห ารเป น ผูรวมกันกํ า หนดวาระการประชุ ม และ
พิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อ
เขารับการพิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูล
ที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม และ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
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กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสําคัญอื่นๆ และหากกรรมการ
อิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีขอสงสัย ใดๆ กรรมการอื่นๆและฝายบริหารของบริษัทตอ งดําเนินการตอบขอสงสั ย
ดังกลาวอยางรวดเร็วและครบถวนเทาที่จะเปนไปได
ในกรณีที่กรรมการไมเห็นดวยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอใหเลขานุการบริษัท บันทึกขอคัดคานไวใน
รายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดคานตอประธานกรรมการได
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงาน
การประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการ
ประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง โดยปกติ
คณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอนการประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน
เพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายบริหารรวมดวย และแจงใหประธาน
กรรมการบริหารทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้
การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ป 2555
(ม.ค. - พ.ย. 2556)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ1/
1. นายนที ออนอิน
2. นายอนันท รักอริยะพงศ
3. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
4. นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
5. นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ

5/5
5/5
5/5

5/111/
11/11
11/11
11/11
5/111/

6. นางสาวนิรัชรา ศิริอําพันธกุล

3/111/

7. นายธนา เธียรอัจฉริยะ

5/111/

6/6

8. นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี

5/11

1/

6/6

9. นายสุรัตน ประลองศิลป

5/111/

6/6

หมายเหตุ : 1/ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการใหม
ไดแก นายนที ออนอิน นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ นางสาวนิรัชรา ศิริอําพันธกุล นายธนา เธียร
อัจฉริยะ นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี และนายสุรัตน ประลองศิลป เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
เพิ่มเติมในบริษัท รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย นายธนา เธียรอัจฉริยะ
นางสาวกัลณิการ ตริยางกูรศรี และนายสุรัตน ประลองศิลป

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารแตละทาน สรุปไดดังนี้

1.
2.
3.
4.

นายอนันท รักอริยะพงศ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ
นายอานุภาพ รักอริยะพงศ
นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
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5. นายธนรัตน รักอริยะพงศ

หมายเหตุ :

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ม.ค. - พ.ย. 2556)
6/6

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละทาน สรุปไดดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.

นางสาวปยจิต รักอริยะพงศ
นางอัญชลี ผดุงสิทธิ์
นางญาตา ออนอิน
นางสาวศรัณยา ธนาวดี
นายโชคชัย อนันตโท
นายสุวิเธียร ธีรเกาศัลย
นางสาวรุจิเรข ไชยพรรค
นายชินวิทย เลิศบรรณพงษ
นางสาวปวีณา ศรีวชิ ัย

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
(ม.ค. - พ.ย. 2556)
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

คาตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยยึดหลักความยุติธรรมทั้งตอ
บริษัทและบุคคล คํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษามาตรฐานที่ดี รวมถึงเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ
ผูบริหารแตละคน
คาตอบแทนกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
ในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดของคาตอบแทนและเงื่อนไขการจายคาตอบแทนปรากฎในขอ 9.3 คาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยเปนอัตราที่
แขงไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
5.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการ และ
ผูบริหาร ที่เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และใน
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กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหแ ก
กรรมการใหม
9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีระเบียบ ขอบังคับ ใหกรรมการ และผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองรักษาความลับและ/หรือขอมูล
ภายในของบริษัท ไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือเพื่อ
ประโยชนแกผูอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม รวมทั้งตองไมทําการ
ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดย
ใช ค วามลั บ และ/หรื อ ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท อั น ก อ ให เกิ ด ความเสี ย หายตอ บริ ษั ท ไมว า โดยทางตรงหรือ ทางอ อ ม
นอกจากนี้กรรมการ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชประโยชน
จากขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน
กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป ทั้งนี้ขอบังคับดังกลาวใหรวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย
นอกจากนี้บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจในภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาวตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจางพนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
9.6 บุคลากร
ก. จํานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 30 กันยายน 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) จํานวน
ทั้งสิ้น 556 คน และ 567 คน ตามลําดับ โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
สายงาน
บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)
ฝายวิจัยและพัฒนา
ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายขายในประเทศ
ฝายการตลาด
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จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ประจํา
ชั่วคราว
ประจํา
ชั่วคราว
342
211
382
159
8
7
1
4
3
34
28
20
20
-
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บริษัท เซ็ปเป จํากัด (มหาชน)

สายงาน
ฝายธุรกิจตางประเทศ
ฝายกลยุทธและการเงิน
ฝายบริการองคกร
ฝายจัดสงและคลังสินคา
ฝายปฏิบัติการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
PT. Sappe Indonesia
Sappe Europe s.r.o.
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ประจํา
ชั่วคราว
ประจํา
ชั่วคราว
15
18
22
26
31
15
28
11
52
27
50
10
156
169
196
137
6
3
3
21
2
345
211
387
180

ข. คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2555 และสําหรับงวด 9 เดือนแรกของป 2556 บริษัทจายคาตอบแทนใหพนักงานรวมเปนเงินจํานวน 177.73
ลานบาท และ 130.99 ลานบาท ตามลําดับ โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ
ค. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตการจัดการของ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงาน
ทํางานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทไดเริ่มสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานตั้งแตเดือน มกราคม
2553
ง. คาตอบแทนอื่น
ไมมี
จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสรางความรูความสามารถอันจะทําใหเกิด
ประโยชนแกบริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสรางผลงานใหกับบริษัท โดยมีแผนการฝกอบรม
ประจําปทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ
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