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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551)
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผูจัดการ
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์

รองกรรมการผูจัดการ
ขาย
นายสุเทพ วังตาล

รองกรรมการผูจัดการ
การตลาด 1
นายพรศักดิ์ สินคณารักษ
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รองกรรมการผูจัดการ
บุคคล - ธุรการ
นายสราวุธ จรจิต

ผูตรวจสอบภายใน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
การตลาด 2
นางสาวมาลี สุขอารียชัย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บัญชีและการเงิน
นางสมใจ บุญรอดชู
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โครงสรางการจัดการของบริษัทยอย
1) บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด

คณะกรรมการบริษัท
โดยผูบริหารแผน
กรรมการผูจัดการ
โดยผูบริหารแผน

รองกรรมการผูจัดการ
ธุรกิจสงออก

รองกรรมการผูจัดการ
บริหารงานผลิต
ผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

อนึ่ง PMF อยูระหวางดําเนินการฟนฟูกิจการตามที่ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545
โดย PMF เปนผูบริหารแผนของตนเอง ทั้งนี้ ผูบริหารแผนมีหนาที่ สิทธิและอํานาจทั้งปวงตามที่กําหนดไวในแผนฟนฟู
กิจการ ซึ่งระยะเวลาในการดําเนินการตามแผนมีระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่ศาลสั่งมีความเห็นชอบดวยแผนถึงที่สุด (วันที่
21 ธันวาคม 2551) หากเมื่อครบ 5 ปแลว การดําเนินการตามแผนยังไมสิ้นสุด ผูบริหารแผนรวมกับคณะกรรมการเจาหนี้
อาจจะสามารถขอศาลเลื่อนกําหนดระยะเวลาออกไปไดอีก 2 ครั้ง ครั้งละไมเกิน 1 ป
โดยคําสั่งของศาลลมละลาย กําหนดให PMF ทยอยชําระหนี้คืนเจาหนี้ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,004.61 ลานบาท โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
1) ใหทยอยชําระคืนหนี้ตามตารางการชําระหนี้ ภายในระยะเวลา 12 ป
2) หากมีเงินสดคงเหลือจากการกันสํารองเงินสวนเกินไวตามวัตถุประสงคตางๆ นอกเหนือจากการชําระหนี้ตาม
ตารางการชําระหนี้แลว สามารถนําไปชําระคืนหนี้ใหเจาหนี้ ตามสัดสวนหนี้ ณ วันสิ้นปบัญชีนั้นๆ
3) ในกรณีที่มีการจําหนายทรัพยสินที่ไมไดใชในการประกอบการ ใหนําเงินไดจากการขายทรัพยสินสุทธิชําระหนี้
ใหแกเจาหนี้ที่มีบุริมสิทธิกอ น หากมีเงินคงเหลือใหนํามาชําระเจาหนี้ไมมีประกันตอไป
4) PMF อาจจะชําระคืนหนี้ใหแกเจาหนี้กอนระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนได ในกรณีที่ PMF มีเงินจากแหลงเงินกูยืม
ใหมหรือจากการระดมทุน โดย PMF จะทําเปนขอเสนอไปยังเจาหนี้ทุกราย ซึ่งเจาหนี้แตละรายอาจใชดุลยพินิจรับ
หรือไมรับขอเสนอของ PMF ดังกลาวได ในกรณีที่มีเจาหนี้บางรายไมรับขอเสนอ PMF มีสิทธิที่จะเลือก
ดําเนินการปลดเปลื้องภาระหนี้กับเจาหนี้เฉพาะรายที่ตอบรับขอเสนอหรือไมก็ได
ที่ผานมา PMF สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขของแผนฟนฟูกิจการมาโดยตลอด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 PMF มี
ภาระหนี้คงเหลือ 779.04 ลานบาท เหลือระยะเวลาในการชําระหนี้ตามแผนฟนฟู อีก 8 ป ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 31
ธันวาคม 2558
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2) บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด (PCI)
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
งานวิจัยและพัฒนา

ผูจัดการฝาย
การตลาดและการขาย

ผูจัดการฝาย
โรงงาน

ผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

3) บริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP)
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝาย
โรงงาน

ผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

โครงสรางกรรมการของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

นายวิเชียร พงศธร*
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน*
นายอุดม ชาติยานนท
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์*
นายขัติยา ไกรกาญจน

6. นายวิชัย หิรัญวงศ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ

PMF
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัทยอย
PCI
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

PFP
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-

-

-

**
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บริษัท
7. นางสาวแนงนอย ใจออนนอม

กรรมการอิสระ, กรรมการ
ตรวจสอบ

PMF
-

**

บริษัทยอย
PCI
-

PFP
-

* เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัท PCI, PFP และ PMF (ในฐานะเปนกรรมการของผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ)
** บริหารงานภายใตแผนฟนฟูกิจการ โดย PMF เปนผูบริหารแผนของตนเอง ดังนั้นกรรมการของผูบริหารแผนและกรรมการของ
PMF เปนบุคคลคนเดียวกัน

บริษัทมีคณะกรรมการตางๆ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โครงสรางการ
บริหารงานของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 ทาน ซึ่งในจํานวนนี้เปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งคณะ
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายวิเชียร พงศธร
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน
นายอุดม ชาติยานนท
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
นายขัติยา ไกรกาญจน
นายวิชัย หิรัญวงศ
นางสาวแนงนอย ใจออนนอม

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

โดยมี นางสุชาดา สมัยสุต เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนในจํานวน 3 คน คือ นายวิเชียร พงศธร หรือ นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน หรือ นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่
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สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) จัดการบริษัทเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุน เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติ
ที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน
2) ทบทวนและใหความเห็นชอบเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสรางการ
บริหาร อํานาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และรายการอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ที่กฎหมายกําหนด
3) กํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
4) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตาม
วาระ
5) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
6) จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีระบบควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7) กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การ
รายงาน และการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
8) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป
9) ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียอยางเปนธรรม และคํานึงถึงความขัดแยงทางผลประโยชน มีความโปรงใสในการดําเนินงาน และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ
10) อํ า นาจในการดํ า เนิ น การดั ง ต อ ไปนี้ จ ะกระทํ า ได ก็ ต อ เมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ก อ น ทั้ ง นี้
กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
ของบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
11) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการก็ไดทั้งนี้ การมอบอํานาจแกกรรมการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตอง
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ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญ
ของบริษัท ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายขัติยา ไกรกาญจน
นายวิชัย หิรัญวงศ
นางสาวแนงนอย ใจออนนอม

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสุชาดา สมัยสุต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบลาออกกอนครบวาระการดํารงตําแหนง กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแทนคงอยูในตําแหนงเทาวาระที่เหลือของ
กรรมการที่ลาออก
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
การรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ตอไป
6) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท โดยให
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร


ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหาร
ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมารายงาน ใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของและ
จําเปน
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอํานาจในการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดตามที่
จําเปนหรือเห็นสมควร
3. คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวยรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
นายสุเทพ วังตาล
นายพรศักดิ์ สินคณารักษ
นายสราวุธ จรจิต
นาวสาวมาลี สุขอารียชัย
นางสมใจ บุญรอดชู

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ - ขาย
รองกรรมการผูจัดการ - การตลาด 1
รองกรรมการผูจัดการ - บุคคล - ธุรการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - การตลาด 2
ผูชวยกรรมการผูจัดการ - บัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึง
เรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้
1) ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2) จัดเตรียมนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ โครงสรางการบริหารงานและอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นชอบ
3) ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
4) อนุมัติการลงทุนตามงบประมาณเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาทตอโครงการ และอนุมัติการลงทุนนอก
งบประมาณหรือคาใชจายที่เกินงบประมาณไมเกิน 2 ลานบาทตอป
5) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
6) เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหบรรลุตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7) ดูแลและรักษาภาพลักษณที่ดีขององคกร
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ อํานาจกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร จะไมรวมถึง
อํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
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ผลประโยชนในลักษณะอื่นใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือรายการที่ไมอยูภายใตการดําเนินธุรกิจ
ปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหาร แตมีหลักเกณฑการเลือกและแตงตั้งกรรมการและผูบริหาร
ดังนี้
-

คณะกรรมการบริษัท

การเลือกและแตงตั้งกรรมการเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท และกรรมการที่ไดรับการ
แตงตั้งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง และกรรมการไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึง
บริษัท
กรรมการที่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแต
วาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
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6. ที่ประชุมอาจลงมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง ออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
-

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น (แล ว แต ก รณี ) เป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระ เข า ร ว มใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแตงตั้งกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการ
อิสระอยางนอย 3 คน
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผูที่
จะมาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตาม พรบ.บริษัทมหาชน และ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ โดยกรรมการอิสระ
จะมีคุ ณวุ ฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณการทํางาน และความเหมาะสมอื่ นๆ ประกอบกั น เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน
จากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขามาดํารง
ตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระ
ที่ตนแทน
-

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน
เพื่อทําหนาที่ในการเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแตละรายตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการ
ตรวจสอบตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ให
นับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
3. เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
4. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
5. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ปกอนไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบเวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา อยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบ ตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
6. เปนกรรมการที่ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 67

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

8. สามารถปฏิบัติห น าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิ บัติงานตามหน าที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุน รายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่
เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองเปนผูมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ
การเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทําหนาที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได
-

ผูบริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาผูบริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ก. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
• กรรมการ
ในป 2549 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการทานใด
สําหรับป 2550 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 2550 บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการทาน
ใด
ทั้งนี้ มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ไดอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการโดยมีผลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 เปนตนไป ดังนี้
บริ ษั ท กํ า หนดการจ า ยค า ตอบแทนกรรมการให แ ก ก รรมการที่ ส รรหามาจากบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง ป จ จุ บั น
ประกอบดวยกรรมการ 1 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 500,000 บาทตอป
ดังนั้นในป 2550 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายวิเชียร พงศธร
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน
นางแนงนอย บุณยะสาระนันท
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
นายอุดม ชาติยานนท
นายวิชัย หิรัญวงศ
นายขัติยา ไกรกาญจน
รวม
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อยางไรก็ตามกรรมการของบริษัทจํานวน 2 ทาน ไดแก นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน ไดรับ
คาตอบแทนกรรมการผานสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ ซึ่งบริษัทวาจางบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล
จํากัด (PFC) บริหารงานดานการใหคําปรึกษาและงานสนับสนุนอื่นๆ โดยบริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหแก PFC
เปนรายเดือน (รายละเอียดงานและอัตราคาบริการปรากฏในหนา 69)
ดังนั้นในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทจะตองขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน บริษัทจะ
ขออนุมตั ิโดยรวมคาตอบแทนที่มาจากสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยวาจาง PFC
• ผูบริหาร
ในป 2549 และป 2550 บริษัทจายคาตอบแทนใหผูบริหาร ดังนี้
คาตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2549
จํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
9
20,131,705
9
1,094,108
21,225,813

ป 2550
จํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
6
19,717,500
6
1,003,895
20,721,395

หมายเหตุ : จํานวนผูบริหารในป 2549 เปนไปตามโครงสรางองคกรเดิมกอนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ใหม โดยโครงสรางองคกรใหมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2550 ทําใหจํานวนผูบริหารปจจุบันมี 6 ทานตามรายละเอียดในหัวขอ 9.1 ขอยอย 3 รายชื่อคณะ
ผูบริหาร

สัญญาวาจางดานการบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอยไดมีการวาจางบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด (PFC) ซึ่งปจจุบันเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท ใหดําเนินการดานงานบริหารและงานสนับสนุนแกบริษัทและบริษัทยอย ตามสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษา
ธุรกิจ โดยขอบเขตการใหบริการของ PFC ครอบคลุมงานดานตางๆ ไดแก งานดานการบริหารและนโยบาย งานสนับสนุน
ดานบัญชีและการเงิน ดานการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ดานระบบงานและขอมูล ดานทรัพยากรบุคคลและงาน
ประชาสัมพันธ
การวาจางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแยกงาน(outsourcing) ดานบริหารและงานสนับสนุนออกไปเพื่อใช
บริการจากหนวยงานกลางของกลุมบริษัทพรีเมียร ซึ่งเปนลักษณะของการรวมศูนยและแบงรับภาระคาใชจายรวมกัน
(sharing cost) ตามขนาดและปริมาณธุรกรรมของแตละบริษัท เพื่อลดคาใชจายโดยรวมที่บริษัทจะตองจัดหาบุคลากรที่
เพิ่มขึ้น เพื่อมารองรับงานสนับสนุนใหครอบคลุมในทุกๆดาน
บริษัทและบริษัทยอยจะจายคาตอบแทนการเขาบริหารงานใหแก PFC เปนรายเดือน โดยบริษัท, PMF และ PCI มี
คาใชจายเดือนละ 514,000 บาท PFP มีคาใชจายเดือนละ 216,000 บาท โดยคาใชจายดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยู
กับเงื่อนไขการตอสัญญาแตละป ซึ่ง PFC กําหนดอัตราคาบริการโดยคํานวณบนหลักเกณฑการกระจายตนทุนและคาใชจาย
ของ PFC ไปยังกลุมบริษัทผูวาจางโดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ ไดแก รายไดรวม สินทรัพยรวม และจํานวนบุคลากรของแต
ละบริษัท โดยสัดสวนรายไดรวม สินทรัพยรวม และจํานวนพนักงานรวมของบริษัทและบริษัทยอยเปรียบเทียบกับบริษัทใน
กลุมพรีเมียร (จํานวน 23 บริษัท) ที่วาจาง PFC บริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ คิดเปนรอยละ 37 รอยละ 16 และรอยละ 36
ตามลําดับ ในขณะที่คาตอบแทนที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหแก PFC ตามอัตราดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 23 ของ
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คาตอบแทนรวมที่บริษัทในกลุมพรีเมียรจํานวน 23 บริษัท ตองจายใหแก PFC ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายละเอียดของสัญญา
ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
ทั้งนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนถึงกําหนดระยะเวลาตามสัญญาได ถา PFC ดําเนินการ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงค และ PFC จะเรียกรองคาจางสวนที่เหลือตามระยะเวลาจางหรือคาเสียหายใดๆ แกบริษัทไมได
ทั้งสิ้น และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาแลว ใหถือวาสัญญามีผลใชบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยถือขอตกลงเดิมจนกวาจะ
มีการบอกเลิกสัญญา โดยฝายที่บอกเลิกสัญญาจะตองแจงลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบกอนวันหมดอายุสัญญา
ไมนอยกวา 90 วัน
อยางไรก็ตาม การทําสัญญากับ PFC ดังกลาว ถือเปนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัท ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และขั้นตอนการทํารายการระหวางกันอยางเครงครัด
นอกจากนี้หาก PFC มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา หรือเงื่อนไขในการคิดคาบริการกับบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทจะนํารายละเอียด และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให
ความเห็นของความเหมาะสมของสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งกอนเขาทําสัญญาใหม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตามการประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ไดมีการพิจารณารายการระหวางกันอัน
เนื่องมาจากการทําสัญญาดังกลาวที่เกิดขึ้นในป 2549 แลว มีความเห็นวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและยอมรับได การ
กําหนดราคาระหวางกันมีความเหมาะสม เปนธรรม และเปนประโยชนตอบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได
สอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันดังกลาวเปนประจําทุกไตรมาส รวมทั้งอาจมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก ไ ข ให เ หมาะสมและทั น กั บ สภาพแวดล อ มการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปได ใ นอนาคต ทั้ ง นี้ ต อ งเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย
ข. คาตอบแทนอื่น
- ไมมี –
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจ
ใหมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย เปนธรรม และโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแก
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. ใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน และปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
4. ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหสิทธิของผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมไดรับการดูแลอยางดี
5. จัดโครงสราง บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน
โดยหลักการกํ ากั บดูแ ลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคลอ งกับแนวทางการกํากับดูแลกิจ การที่ดี ที่กําหนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและใน
ฐานะเจาของบริษัท เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบ
บัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ
ของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริม และอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทจะจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนา
กอนวันประชุม 7 วัน หรือเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด และประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกัน
กอนที่จะถึงวันประชุม โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร
ขอมูลดังกลาวผานทาง website ของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนไดมีเวลาในการศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวัน
ประชุม
2. ในกรณีที่ผูถือ หุ นไม ส ามารถเขารว มประชุม ดวยตนเอง บริ ษัท เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได
จัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
3. กอนวันประชุมเปดโอกาสใหผูถือหุน สามารถสงความเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุม
4. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือตั้งคําถามใน
วาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่
เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ
ไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
5. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจะเผยแพรรายงานการประชุมผานทาง website ของบริษัท
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุม โดยเฉพาะกับผูถือหุนสวนนอย โดย
เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนและชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน พรอมขอมูลรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการใหความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
ในการดําเนินการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะใหโอกาสแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย โดยกอนเริ่มการประชุม
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ และยัง
เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ซักถามในแตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสม
เพียงพอ โดยประธานฯจะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมแจงใหผูถือ
หุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับ
หนังสือนัดประชุม
บริษัทจัดทําบันทึกขอตกลงการรักษาความลับของบริษัทสําหรับพนักงาน ผูรับจาง ผูขายสินคา ผูใหบริการ รวมทั้งผูที่
เขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อปองกันการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทและบริษัทยอย และมี
บทลงโทษสําหรับผูที่นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน หรือใชในทางที่ทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือ
เสียหาย รวมทั้งตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายใน และ/หรือเขาทํานิติกรรม
อื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท อันกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานที่อยูในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูลดังกลาวกอน
เปดเผยสูสาธารณชน และหามบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน กอนมี
การเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช หรือ
นําไปเปดเผยจนอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแก การตักเตือนดวยวาจา การ
ตักเตือนเปนหนังสือ การภาคทัณฑตลอดจนการเลิกจาง พนสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออก
แลวแตกรณี เปนตน
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวาการสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ ใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
ผูถอื หุน

: ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน

ลูกคา

: เอาใจใส แ ละรั บ ผิ ด ชอบต อ ลู ก ค า ผลิ ต และจั ด จํ า หน า ยสิ น ค า /บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย และปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขและข อ ตกลงที่ มี ต อ ลู ก ค า อย า ง
เครงครัด

คูคาและเจาหนี้

: ดําเนินธุรกิจตอกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่กําหนดไว

คูแขง

: แขงขันทางการคาภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

พนักงาน

: ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การ
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พัฒนาศักยภาพ พรอมใหความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน
สังคมและสวนรวม

: มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม และมีนโยบายในการบริจาค
การกุศลดานการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนยากจนในตางจังหวัดโดยผานมูลนิธิยุวพัฒน

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมูลอื่นที่
สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของ
บริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ
เผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัท
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะแตไดมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการ ทําหนาที่ตดิ ตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล อย า งเพี ย งพอในงบการเงิ น ซึ่ ง ในการนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1.

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอื้อประโยชนใหกับ
บริษัท โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทําให
เกิดการถวงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องตางๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3
ทาน
ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 6 ทาน และ
กรรมการบริษัทที่มาจากฝายบริหารจํานวน 1 ทาน คือ กรรมการผูจัดการ อีกทั้งมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระจํานวน 3
ทาน ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ
ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ได แ บ ง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห าร อย า งชั ด เจน โดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการจึงเปนบุคคลคนละคนกัน
ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของกับขอกําหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน
วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2550 ไดใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดําเนินธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม และไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน 7 หัวขอ คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ขอพึงปฏิบัติตอลูกคา
ขอพึงปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้
ขอพึงปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
ขอพึงปฏิบัติตอผูถือหุน
ขอพึงปฏิบัติตอสังคมสวนรวม
ขอพึงปฏิบัติของพนักงาน
ขอพึงปฏิบัติระหวางพนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา การตัดสินใจใดๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด
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ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบ
ถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาวและตองไมเขารวมการพิจารณา รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติใน
ธุรกรรมนั้นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ซึ่งไดมีการพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยของบริษัท จะตองแจงใหบริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรื อ รั บ โอน รวมทั้ ง ห า มมิ ใ ห ก รรมการ ผู บ ริ ห ารหรื อ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในเป ด เผยข อ มู ล ภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะ
เผยแพรตอสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหนําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะสรางความมั่นใจตอฝายบริหารในการชวยลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจ ชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมและบรรลุ
เปาหมายตามที่ตั้งไว ชวยปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหรั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ชวยใหรายงาน
ทางการเงินมีความถูกตองนาเชื่อถือ ชวยใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของและชวยคุมครอง
เงินลงทุนของผูถือหุน ดังนั้นบริษัทจึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารในเรื่อง
ตาง ๆ ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชสินทรัพยของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยก
หนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง
เหมาะสม
บริษัท ไดจัดทําและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งดานการดําเนินงาน การรายงานทางการเงิ น การปฏิ บัติตามกฎ
ระเบียบ นโยบาย และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังใหความสําคัญกับสัญญาณเตือน
ภัยลวงหนาและรายการที่ผิดปกติ โดยใหผูตรวจสอบภายในของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบ
และถวงดุลไดอยางเต็มที่ ผูตรวจสอบภายในจะรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาระบบ
ที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในดานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองคกร ประเมินความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงขององคกร เพื่อจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยบริษัทไดมีการจัดทํา Control Self
Assessment ทั้งในระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติการของบริษัท เพื่อรวมกันประเมินความเสี่ยง/ปญหาอุปสรรค ความไม
แนนอนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัท เหตุการณที่อาจทําใหองคกรเสียโอกาสใน
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เชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมีหลักการกําหนดวา หากมีความเสี่ยงใดที่จะ
เปนอุปสรรค ตอการดําเนินธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะตองมีมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงเหลานี้ พรอมกับสงเสริมและกระตุนใหทุกคนสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยง ทําความ
เขาใจสาเหตุของความเสี่ยง และดําเนินการแกไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรอยาง
เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การดําเนินการอยางเปน
ระบบดังกลาวขางตน จะสงผลใหบริษัทสามารถไดรับประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ที่จะสรางคุณคาเพิ่มใหแกองคกร
ดวย
ในป 2550 บริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงพรอมกับประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู เพื่อ
พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขต
ครอบคลุมเรื่องการบริหารและการจัดการ การตลาด การขาย คลังสินคาและ logistics และงานทรัพยากร ทั้งนี้ ได
มอบหมายและติดตามใหผูบริหารที่รับผิดชอบในแตละสวนงาน ดําเนินการตามแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดกําหนดไว รวมทั้งใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน
และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน
รวมของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัท การเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอ
3.

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระที่ชัดเจน นําสงเอกสารกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนการประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานที่รั บรองแลวเพื่ อ ใช ในการอางอิงและสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้บริษั ทไดจั ดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการได
อยางตอเนื่องและทันการณ
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการเปนผูรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับการ
พิจารณาเปนวาระการประชุมได
ในการพิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดง
ความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่
เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ / หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนน
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เสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด โดยในการประชุมแตละครั้งบริษัทได
จัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาเพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งเลขานุการคณะกรรมการไดเขารวมการประชุมดวย โดยเปนผูบันทึก
รายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุม
รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน
อางอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเขารวมการประชุมทุกคนทุกครั้ง ยกเวนแตมีเหตุจําเปน ซึ่งจะแจงเปนการลวงหนากอน
การประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการถือเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตาม
ความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และแจงให
กรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุม ทั้งนี้การเขารวมประชุมของคณะกรรมการแตละทานสรุปไดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิเชียร พงศธร
นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน
นายสมชาย ชุณหรัศมิ์
นางแนงนอย บุณยะสาระนันท* / **
นายอุดม ชาติยานนท* / **
นายวิชัย หิรัญวงศ*
นายขัติยา ไกรกาญจน*
นางสาวแนงนอย ใจออนนอม***

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ป 2549
ป 2550
ป 2549
ป 2550
3/3
6/6
3/3
5/6
3/3
6/6
2/6
2/6
3/3
2/6
3/3
1/6
2/3
-

หมายเหตุ : *

ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550
** นางแนงนอย บุณยะสาระนันท ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 และนายอุดม ชาติยานนท ลาออกจากการเปนกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551
*** ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 และไดรับการแตงตั้งใหดํารงกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551

4.

คาตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ และผูบริหารแตละทาน โดยอยูในรูปของคาตอบแทนกรรมการ เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส
คาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ไดมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ โดยกํ า หนดการจ า ยค า ตอบแทนกรรมการให แ ก ก รรมการที่ ส รรหามาจากบุ ค คลภายนอก ซึ่ ง ในป 2550
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ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน และกรรมการ 1 ทาน เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 500,000 บาทตอป (รายละเอียด
คาตอบแทนที่บริษัทจายใหแกกรรมการแตละทานสามารถพิจารณาไดในหนา 68)
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ 2 ทาน คือ นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย
เอี่ยมรุงโรจน ผานสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยไดจายใหแกบริษัท พรีเมียร ฟชชั่น
แคปปตอล จํากัด สําหรับงานดานการใหคําปรึกษาและงานสนับสนุนอื่นๆ โดยบริษัท, PMF และ PCI มีคาใชจายเดือนละ
514,000 บาท PFP มีคาใชจายเดือนละ 216,000 บาท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการที่จายผานสัญญาวาจางบริหารและให
คําปรึกษาธุรกิจดังกลาว บริษัทจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาในการอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการตอไป
คาตอบแทนกรรมการผูจัดการและผูบริหาร
บริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยเปน
อัตราที่แขงไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายหนาที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
(รายละเอียดคาตอบแทนที่บริษัทจายใหแกผูบริหารสามารถพิจารณาไดในหนา 69)
5.

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลภายใน
บริษัทจึงไดออกระเบียบปฏิบัติ เพื่อให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้
1.

2.

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท ไมนําไป
เปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเอง หรือเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม รวมทั้งตองไม
ทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท และ/
หรือเขาทํานิติกรรมอันใดโดยใชความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทอันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
บริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่ไดรับขอมูลภายในของบริษัทตองไมใชขอมูลดังกลาวกอน
เปดเผยสูสาธารณชน และจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา
1 เดือน กอนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปจะเปดเผยสูสาธารณชน

ทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาวไดรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝนขอกําหนดดังกลาวจะตองถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแลวแตกรณี

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 9. การจัดการ

หนา 78

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) จํานวนทั้งสิ้น 861 คน ซึ่งเปน
พนักงานประจําทั้งหมด โดยสามารถแบงตามสายงานไดดังนี้
บริษัท
ฝายขาย
ฝายการตลาด
ฝายบุคลากร-ธุรการ
ฝายบัญชี-การเงิน
รวม
บริษัทยอย
PMF
PCI
PFP
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
224
16
30
28
298
256
283
24
861

• คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2549 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหพนักงานจํานวน 799 คน รวมเปนเงิน 184.99 ลานบาท โดย
เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล และโบนัส และอื่นๆ
สําหรับป 2550 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนใหพนักงานจํานวน 861 คน รวมเปนเงิน 200.31 ลานบาท
โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล และโบนัส และอื่นๆ
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2533 ภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน และเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับ
บริษัทในระยะยาว
• คาตอบแทนอื่น
-ไมมี• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษั ท มี น โยบายพั ฒ นาบุค ลากรทุ กระดั บ อย า งสม่ํ าเสมอ เพื่อ เสริ ม สรา งความรูค วามสามารถอั นจะทํา ให เกิ ด
ประโยชนแกบริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสรางผลงานใหกับบริษัท โดยมีแผนการฝกอบรม
ประจําปทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ รวมทั้งการจัดปฐมนิเทศ
สําหรับพนักงานใหมเพื่อเสริมสรางความรูที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
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