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10. โครงสร้ างการจัดการ
มกรรมการบริษัท
1. นายนพพล มินินทางกูร

โครงสร้ างองค์ กร
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
2. นางปราณี ภาษี ผล
3. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

คณะกรรมการตรวจสอบและ
บริ หารความเสี่ยง
1. นางปราณี ภาษี ผล
2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
ั น์พนชาติ
3. นางสาวชวนา วิวฒ

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบริ หาร
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

ประธานคณะกรรมการ/
กรรมการอิสระ
2. นางปราณี ภาษี ผล
กรรมการอิสระ
3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการอิสระ
4. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ กรรมการอิสระ
5. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
กรรมการอิสระ
6. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร กรรมการ
7. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการ
8. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ
กรรมการ
9. นายศิริชยั พฤฒินารากร
10. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท เอส เค แอ็ดไวซ์เซอรี่ จํากัด

คุณสุจิตรา กิจวิมลตระกูล

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

ผู้อํานายการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายศิริชยั พฤฒินารากร

ฝ่ ายโรงงาน
(SCI)

ผู้อํานายการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู

ฝ่ ายโรงงาน
(AG &SCIMT)

ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

ฝ่ ายขายและ
การตลาด
(SCI)

ฝ่ ายขายและ
การตลาด
(AG&SCIMT)

ส่วนที่ 2 หน้ า 103

ฝ่ ายโครงการ
พิเศษ

ฝ่ ายบัญชี
(SCI)
(AG&SCIMT)

ฝ่ ายการเงิน
(SCI) (AG
&SCIMT)

คณะกรรมการบริหาร*
1. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
2. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
3. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
4. นายศิริชยั พฤฒินารากร
5. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
6. นายคูนิโยชิ มิโตะ
7. นางสาวพรทิพย์ อัศวชาติชาญชัย
8. นางวนิดา พฤฒินารากร
9. นายภาณุพนั ธุ์ เจศรี ชยั
10.นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล
* บริษัทได้ นบั รวมคณะ
กรรมการบริหารทุกท่านอยู่
ภายใต้ นิยาม “ผู้บริหาร” ของ
บริษัทเพื่อเป็ นการกํากับดูแลที่ดี
ของกิจการ
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10.1

คณะกรรมการ
โครงสร้ างการจัด การของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง
(“คณะกรรมการตรวจสอบ”) คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริ หาร ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีกรรมการบริ ษัททังหมดจํ
้
านวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
ตําแหน่ ง
1. นายนพพล มิลินทางกูร
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง / กรรมการ
2. นางปราณี ภาษีผล
อิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
6. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
กรรมการ
8. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ
9. นายศิริชยั พฤฒินารากร
กรรมการ
10. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
กรรมการ
โดยมี นางวนิดา พฤฒินารากร ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร หรื อ นายศิริชยั พฤฒินารากร หรื อ นายเกรี ยงไกร
เพียรวิทยาสกุล กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติให้ คณะกรรมการมีอํ านาจและหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยสรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัดให้ มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัท ซึง่ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว
และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํ า นาจให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ บุค คลอื่ น ใดปฏิ บัติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรื อแก้ ไขบุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะ
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เป็ นการมอบอํานาจที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทหรื อ
บริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายที่ได้ รับมอบหมาย เว้ นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คณะกรรมการต้ องได้ รับมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอันได้ แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
้
หรื อบางส่วนที่สําคัญให้ แก่บคุ คลอื่น หรื อ
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายทรัพย์ สินที่
สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
พิจารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่ นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้ อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรื อ
ทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้ างองค์กร หรื อมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้ดําเนินการ
ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจให้ กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุม ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให้ บุค คลดัง กล่า วมี อํ า นาจตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
้ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้จะไม่มีการมอบอํานาจให้ แก่บคุ คลที่อาจมี
หรื อแก้ ไข บุคคลที่ได้ รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนันๆ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัท
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อ
ประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้

13. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาที่บริ ษัททําขึ ้น หรื อถือหุ้น
หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
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คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติแต่งตังกรรมการตรวจสอบและบริ
้
หารความเสี่ยงจํานวน
3 ท่านประกอบด้ วย
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ค วามรู้ และ
1. นางปราณี ภาษีผล1
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
2
กรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์
3. นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
เพียงพอที่จะทําหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมีนางสาวพัชราภา เทพสมาน ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
1/ การศึกษาสูงสุด: บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทํางาน : ปั จจุบนั – กรรมการตรวจสอบบริษัท ดุสติ ธานี จํากัด (มหาชน)
– ประธานอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2/ การศึกษาสูงสุด: บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน : ปั จจุบนั – กรรมการผู้จดั การ บจก. สํานักงานปี ติเสวี (สํานักงานสอบบัญชี)

คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ นิติบคุ คลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน / พนักงาน / ลูกจ้ าง/ ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา / ผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ปั จจุบนั และ
ช่วง 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง)้
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้
คู่สมรสของบุตร กับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขั ด ขวางการใช้ วิ จ ารณญาณอย่ า งอิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ นผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ กรรมการซึ่ ง ไม่ ใ ช่
กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
5. ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ น
การขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อ
ผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
6. ไม่เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การ
้ เป็ นผู้
เกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง รวมทังไม่
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพด้ วย
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนที่
เป็ นบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
10. มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยว่าด้ วยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง มีขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุปดังต่อไปนี ้
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งต้ ง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัท และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ ดําเนินการเพื่อ
ติดตามและควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
5. พิจ ารณา คัดเลื อ ก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่ง มีค วามเป็ นอิ ส ระเพื่ อ ทํา หน้ า ที่ เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท และเสนอ
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
ละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตามกฏหมายและข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้ องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
ฯ หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม กฏบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท
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8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทําใดดังต่อไปนี ้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท หากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลา
ตามวรรคหนึง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก
หรื อผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2558 มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
2. นางปราณี ภาษีผล
3. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรั บความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน
ภายหลัง)
2. ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครัง้ แรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตําแหน่งตามวาระและสมควรได้ รับเลือกตังใหม่
้
เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
3. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ ทางด้ าน
ทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทังแผนงานพั
้
ฒนาผู้บริ หารของบริ ษัท
4. ประเมินผลประกอบการของบริ ษัท เพื่อ กํ าหนดการให้ โบนัสและการขึน้ เงิ นเดือนประจํ าปี ของทัง้ บริ ษัท โดยให้ เ กณฑ์
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5. เสนอแนะโครงสร้ างเงินเดือนของบริ ษัท รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
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คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติให้ แต่งตังกรรมการบริ
้
หารจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
3. นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
4. นายศิริชยั พฤฒินารากร
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ (SCI)
5. นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ (AG&SCIMT)
6. นายคูนิโยชิ มิโตะ
ผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนและออกแบบ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
7. นางสาวพรทิพย์ อัศวชาติชาญชัย
8. นางวนิดา พฤฒินารากร
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
9. นายภาณุพนั ธ์ เจศรี ชยั
ผู้จดั การฝ่ ายขายและธุรกิจ
10. นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล
ผู้จดั การส่วนการตลาด
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ นบั รวมคณะกรรมการบริ หารทุกท่านอยู่ภายใต้ นิยาม “ผู้บริ หาร” ของบริ ษัทเพื่อเป็ นการกํากับดูแลที่ดีของกิจการ ทังนี
้ ้
ผู้บริ หารที่อยู่ภายใต้ นิยามผู้บริ หาร ได้ แก่ นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู
นายศิริชยั พฤฒินารากร และ นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู

ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธรุ ะและงาน
บริ หารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท หลักเกณฑ์
ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้
ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุ ปอํานาจหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
ด้ านนโยบายทั่วไป
1. ดําเนินกิจการและบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง่ และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบตั ิตามระเบียบ/ข้ อกําหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท แผนธุรกิจ กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริ หารทรัพยากรบุคคล แผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นไป
้
ตามกรอบที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และควบคุมกํากับดูแลให้ การดําเนินงานของคณะทํางานที่แต่งตังบรรลุ
ตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่ องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างที่ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. พิจารณาวาระต่าง ๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ด้ านอํานาจอนุมัติ
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการจัดซื ้อสินค้ า การจัดซื ้อจัดจ้ าง การเข้ าทําสัญญา ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้ าน
บาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
6. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการซื ้อขายเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ใน
วงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท)
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7. อนุมตั ิการเสนอราคาและทําสัญญาซื ้อขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิการ
เสนอราคา การอนุมตั ิการทําสัญญาซื ้อขายสินค้ า การอนุมตั ิให้ ทําสัญญารับจ้ างทําของ ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการหรื อต่อสัญญาไม่เกิน 200 ล้ านบาท (สองร้ อยล้ านบาท)
8. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ หรื อนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
9. อนุมตั ิให้ นําทรัพย์สินของบริ ษัท จํานอง จํานํา เพื่อเป็ นประกันหนี ้สินของบริ ษัททุกประเภทที่มีอยู่แล้ วหรื อจะมีขึ ้นในอนาคต
ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 50 ล้ านบาท (ห้ าสิบล้ านบาท)
ด้ านบริหารงานทั่วไป
10. เป็ นคณะที่ปรึกษาฝ่ ายจัดการในเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้ านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และด้ านการปฏิบตั ิการ
อื่นๆ
11. มีอํานาจอนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทัว่ ไป เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางภาษี อากร เป็ นต้ น ในอํานาจเท่าที่จําเป็ น
รวมถึงกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึง่ ต้ องอยู่ภายในวงเงินอํานาจอนุมตั ิต่อรายการภายใต้ หวั ข้ อการจัดซื ้อสินค้ า
การจัดซื ้อจัดจ้ าง การเข้ าทําสัญญา ดังกล่าวข้ างต้ น
12. มีอํานาจอนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาโครงการตามความเหมาะสม ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) ซึง่
ไม่รวมกับแผนการลงทุนในโครงการและงบประมาณที่ได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการไว้ แล้ ว
13. กําหนดโครงสร้ างองค์ กร อํานาจการบริ หารองค์กร รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้ าง การโยกย้ าย การกําหนดเงินค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริ หาร และการเลิกจ้ าง ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจ
พิจารณากํ าหนดสวัสดิการพนักงานให้ เหมาะกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้ อ งกับกฏหมาย (ซึ่งพนักงานระดับ
ผู้บริ หารหมายถึง พนักงานระดับล่างถัดจากคณะกรรมการบริ หารลงไป)
14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาและอนุมัติ ร ายการที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อ
แก้ ไขอํานาจคณะกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ หารอาจมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อพนักงานบริ ษัทมี
อํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
รับผิดชอบของ ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ดังนี ้
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ด้ านงานบริหารทั่วไป
1. กํ ากับ ดูแล และอนุมัติเรื่ องเกี่ ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริ ษัท และมอบอํ านาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ผู้บริ หาร หรื อบุคคลอื่นใดดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่แทนประธาน
กรรมการบริ ห ารเฉพาะเรื่ อ ง ภายใต้ การควบคุม ของประธานกรรมการบริ ห าร และภายในระยะเวลาที่ ป ระธาน
กรรมการบริ หารเห็นสมควร และประธานกรรมการบริ หารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจนันๆ
้ ได้
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัททุก
ประการ
4. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อ
คําสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ ภายในและภายนอกบริ ษัท
ด้ านอํานาจอนุมัติ
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการซื ้อตามปกติธุรกิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10
ล้ านบาท (สิบล้ านบาท)
6. อนุมตั ิการจัดซื ้อขายเครื่ องมืออุปกรณ์หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดําเนินงานตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 5 ล้ าน
บาท (ห้ าล้ านบาท) และซื ้อสังหาริ มทรัพย์ตอ่ รายการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้ านบาท (ห้ าล้ านบาท)
7. อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัทและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้
ทําสัญญารับจ้ างทําของตามปกติธุรกิจและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการหรื อต่อสัญญาไม่เกิน 150
ล้ านบาท (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
8. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ หรื อนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 30 ล้ านบาท (สามสิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 30 ล้ านบาท (สามสิบล้ านบาท)
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารเป็ นคราว ๆ ไป
ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการบริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทไม่ได้ ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุมัติ ไ ว้ แ ล้ ว และเป็ นไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจประธานกรรมการบริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
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ขอบเขตอํานาจ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ด้ านงานบริหารทั่วไป
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษัท
2. ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอํานาจของบริ ษัทในการบริ หารกิ จการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้ อกํ าหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารและ/หรื อ
ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษัททุกประการ
4. ให้ มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง
และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อกําหนด หรื อ
้ ้ จะไม่มีการมอบอํานาจช่วงให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความ
คําสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ทังนี
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและ
ภายนอกบริ ษัท
6. พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริ ษัท รวมทัง้
กําหนดขันตอนและวิ
้
ธีการจัดทําสัญญาดังกล่าว เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ ประธานกรรมการบริ หาร
ด้ านอํานาจอนุมัติ
7. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการดําเนินการซื ้อตามปกติธรุ กิจของบริ ษัท โดยการจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 8 ล้ าน
บาท (แปดล้ านบาท)
8. อนุมตั ิการจัดซื ้อขายเครื่ องมืออุปกรณ์ หรื อสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดําเนินงานตามปกติ ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 3
ล้ านบาท (สามล้ านบาท)
9. อนุมตั ิการขาย การให้ บริ การตามปกติธุรกิจของบริ ษัทและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เช่น การอนุมตั ิขายสินค้ า การอนุมตั ิให้
ทําสัญญารับจ้ างทําของตามปกติธุรกิจและธุรกิจอื่น ๆ ของบริ ษัท เป็ นต้ น ในวงเงินต่อรายการหรื อต่อสัญญาไม่เกิน 100
ล้ านบาท (หนึง่ ร้ อยล้ านบาท)
10. อนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี ้ สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี หรื อสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรื อสถาบันการเงิน หรื อบุคคลทัว่ ไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ หรื อนิติกรรมใด ๆ ที่ดี่ยวข้ องกับบริ ษัท ในวงเงินต่อรายการ
ไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท) รวมถึงการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคํ ้าประกันเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ในวงเงินต่อรายการไม่เกิน 10 ล้ านบาท (สิบล้ านบาท)
ด้ านการควบคุมงานภายในองค์ กร
11. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว แก่พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้ บริ ษัท
12. มีอํานาจพิจารณาว่าจ้ างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการพ้ นจากการ
เป็ นพนักงาน กําหนดอัตราค่าจ้ าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ยกเว้ น
พนักงานระดับผู้บริ หาร
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13. มีอํานาจ ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริ ษัท และ
เพื่อรักษาระเบียบ วินยั การทํางานภายในองค์กร
14. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นคราว ๆ ไป
ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ อื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยไม่ ไ ด้ ยกเว้ น เป็ นการอนุมัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว และเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัท
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอํานาจประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ โดยมติคณะกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจมอบอํานาจให้ พนักงานบริ ษัทมีอํานาจหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจหลักเกณฑ์ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารพิจารณาและอนุมตั ิไว้ แล้ ว ทังนี
้ ้ การมอบอํานาจนันต้
้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจให้ กบั บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท
10.3 เลขานุการบริษัท
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้ มีมติแต่งตังนางวนิ
้
ดา พฤฒินารากร* ให้ ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการบริ ษัท และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้ มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้ าที่ความ
รับผิดชอบดังนี ้
- ให้ คําแนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้ อกําหนด กฎ ระเบียบและข้ อบังคับต่างๆของบริ ษัท และติดตามให้ มีการปฎิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้ องเสมอ และแจ้ งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญให้ คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และข้ อพึงปฎิบตั ิตา่ งๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทัง้ ติดตามให้ มีการปฎิบตั ิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล และรายงานสารสสนเทศในส่ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บและข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดูแ ลเอกสารสํ า คัญ ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ ทะเบี ย นกรรมการ หนัง สื อ นัด ประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของกรรมการหรื อผู้บริ หาร
* การศึกษาสูงสุด : ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประวัติการทํางาน : ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน / กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่นที่ 54/2013
ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักการจัดการด้ านการเงินสําหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 25/2555 จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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10.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนรวมของกรรมการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ
และบริ หารความเสี่ยงในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ค่ าเบีย้ ประชุม
45,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้
25,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี ้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าเบีย้ ประชุม
25,000 บาทต่อครัง้
20,000 บาทต่อครัง้

ในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – เดือ น พฤษภาคม 2558 บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรู ปของเบีย้ ประชุมให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้
2557
ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายนพพล มิลินทางกูร
นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล
นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร*
นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล*
นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู *
นายศิริชยั พฤฒินารากร*
นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู *
นางปราณี ภาษีผล
นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน
นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ

ประชุม
กรรมการ
บริ ษัท
(ครัง้ )
2/2
2/2
12/12
2/12**
2/12**
12/12
2/12**
2/2
2/2
2/2

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ครัง้ )
1/1
1/1
1/1
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ม.ค. – พ.ค. 2558
เบี ้ยประชุม
(บาท)

90,000
40,000
65,000
60,000
60,000

ประชุม
กรรมการ
บริ ษัท
(ครัง้ )
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ครัง้ )
2/2
2/2
2/2

เบี ้ยประชุม
(บาท)

90,000
40,000
90,000
80,000
80,000
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2557
ประชุม
กรรมการ
บริ ษัท
(ครัง้ )
10/12**
7/12**
10/12**

ชื่อ – สกุล

11. นายมโน สีตะสิทธิ์
12. นายคูนิโยชิ มิโตะ
13. นางวนิดา พฤฒินารากร

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ครัง้ )
-

ม.ค. – พ.ค. 2558
เบี ้ยประชุม
(บาท)

-

ประชุม
กรรมการ
บริ ษัท
(ครัง้ )
-

ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ครัง้ )
-

เบี ้ยประชุม
(บาท)

-

หมายเหตุ : * กรรมการลําดับที่ 3 - 7 ไม่ได้ รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษัท เนื่องจากกรรมการดังกล่าวได้ รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
** บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษัทโดยแต่งตัง้ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล แทนนายมโน สีตะสิทธิ์ แต่งตังนายธนวั
้
ฒน์
ญาณิสรางค์กลู แทนนายคูนิโยชิ มิโตะ และแต่งตังนายวิ
้
ชยั ญาณิสรางค์กลู แทนนางวนิดา พฤฒินารากร ตามมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

สําหรับปี 2558 หลังการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (IPO) แล้ ว บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน
รายเดือน (ตามตารางด้ านล่าง) นอกจากนันยั
้ งจ่ายผลตอบแทนพิเศษคณะกรรมการต่อปี ในอัตราคงที่ 5,000,000 บาทหรื อพิจารณา
ตามผลประกอบการของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และมติที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
25,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อเดือน
20,000 บาทต่อเดือน
15,000 บาทต่อเดือน

ค่ าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
รายการ
จํานวนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หาร (บาท)
รูปแบบค่าตอบแทน

ปี 2557
9*
12,722,638
เงินเดือน / โบนัส

ม.ค. – มี.ค. 2558
9*
5,208,406
เงินเดือน / โบนัส

หมายเหตุ : * นายคูนิโยชิ มิโตะ เป็ นผู้บริ หารในฐานะผู้อํานวยการฝ่ ายวางแผนและออกแบบ ซึง่ ไม่ได้ รับเงินเดือนของบริ ษัท
เนื่องจากอยู่ภายใต้ สญ
ั ญาสนับสนุนทางวิศวกรรมระหว่าง SCI กับ AG (Japan) โดยมีการเรี ยกเก็บค่าบริ การ
ทางวิศวกรรม (ภายใต้ หวั ข้ อรายการระหว่างกัน)

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
9,375,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคาเดียวกับที่เสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอ
ขายหุ้นละ [] บาท โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน หากมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรและเสนอ
ขายดังกล่าวข้ างต้ นให้ ห้ นุ ส่วนที่เหลือทังหมดไปรวมกั
้
บหุ้นที่เสนอขายต่อกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดของผู้บริ หารที่ได้ รับการจัดสรรและจองซื ้อหุ้น มีดงั นี ้
ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ ง

จํานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรร (หุ้น)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เสนอขายต่ อ
ผู้บริหาร(ที่มิใช่ กรรมการ)ของบริษัท และ
พนักงานของบริษัท (9,375,000 หุ้น)

1. []

[]

[]

[]

2. []

[]

[]

[]

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของ SCI โดยเริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2549
เป็ นต้ นไป ซึง่ มีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพรายละเอียด ดังนี ้
อัตราของเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ ของเงินสมทบ
0
30
60
80
100

อายุงาน
ตํ่ากว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 8 ปี
ครบ 8 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี
ครบ หรื อมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป

นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จดั ตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของ AG&SCIMT โดยเริ่ มบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
มีนาคม 2558 เป็ นต้ นไป ซึง่ มีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพรายละเอียด ดังนี ้
อัตราของเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ ของเงินสมทบ
0
30
50
70
100

อายุงาน
ตํ่ากว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 7 ปี
ครบ 7 ปี ขึ ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี
ครบ หรื อมากกว่า 10 ปี ขึ ้นไป
10.5 บุคลากร
10.5.1 จํานวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุม่ บริ ษัทมีจํานวนพนักงานแบ่งตามส่วนงานหลักดังนี ้
ส่ วนงานหลัก
1. ส่วนงานขายในประเทศ
2. ส่วนงานผลิต
3. ส่วนงานซ่อมบํารุง
4. ส่วนงานสํานักงาน
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
29
411
12
30
1
1
140
610
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รวม
29
423
31

141
624

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

10.5.2 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 และ มกราคม – มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริ หาร) ในรูปแบบ
ของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี ้ยเลี ้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้ น ซึ่งคิดเป็ นจํานวนเงิน
ทังหมดดั
้
งนี ้
ปี 2557
ม.ค. – มี.ค. 2558
จํานวนพนักงาน (คน)*
608
624
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
197,928,027
52,158,730
หมายเหตุ : *จํานวนพนักงานรวมทังพนั
้ กงานเข้ าใหม่และลาออกในระหว่างปี นันๆ
้

ค่าตอบแทนอื่น
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน
9,375,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 1.25 ของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ในราคาเดียวกับที่เสนอขายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอ
ขายหุ้นละ [] บาท โดยจะเสนอขายพร้ อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชาชน
10.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผู้บริ หารบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็ นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีนโยบาย
การจัดอบรมพนักงานในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านการตลาด การผลิต การบัญชี การบริ การ การบริ หารบุคคล และความปลอดภัยในการ
้
ษัทเองและการส่งพนักงานเข้ าอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ทํางาน โดยมีการอบรมทังภายในบริ
ระดับ นอกจากนี ้ หากมีการสัง่ เครื่ องจักรใหม่ๆ ที่ทางบริ ษัทนําเข้ ามา เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในระบบงานโดยรวมและเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ เรี ยนรู้ การทํางานแบบมืออาชีพ รวมทังได้
้ ประสบการณ์ ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งเป็ น
ผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆ
้ โดยตรง นอกจากนี ้ บริ ษัทจะส่งบุคลากรด้ านบัญชีและการเงินเข้ าร่ วมอบรมความรู้ เกี่ยวกับการบัญชีมาตรฐาน
ใหม่ๆ เพื่อเตรี ยมพร้ อมการปรับตัวเป็ นบริ ษัทมหาชน โดยจะเข้ าร่วมอบรมตามสถาบันต่างๆ
ด้ วยวิสยั ทัศน์ของผู้บริ หารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกฝ่ ายงาน เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรมีความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทจึงได้ กําหนดแผนงานการฝึ กอบรม รวมถึงจัด
ตารางการฝึ กอบรมสําหรับปี 2558 เพื่อยึดเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานทุกฝ่ ายงาน อันจะนํามาซึง่ การ
พัฒนาคุณภาพการทํางานให้ ดียิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้สามารถสรุปค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทได้ ดังนี ้
รายการ
ค่าฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

1,459,582

1,222,012

587,709
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(หน่ วย : บาท)
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2558

260,356

