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9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

9.1.1 คณะกรรมการ 

ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจํานวน 8 ทาน ดังตอไปนี ้

1.  นายเย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการ 
2. นางเตียว ลี งอ กรรมการ 
3.  นายเตียว เชียง ลิม กรรมการ 
4. นายก ีบุน กี กรรมการ 
5. นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการ 
6. นายอลนั ฮามชาห เชนดูท กรรมการ 
7. นายพิพฒัน เรืองรองปญญา กรรมการ 
8. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการ 

  

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน 

 นายเย็บ ซู ชวน หรือ นางเตียว ลี งอ หรือ นายก ีบนุ กี กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือชือ่รวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท เวนแตในกรณีทีน่ิติกรรมมีวงเงินเกนิกวา 25 ลานบาท ใหนายเย็บ ซ ูชวน หรือ นางเตียว ล ีงอ ลงลายมอืช่ือ
รวมกับ นายกี บุน กี รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษทั 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2545 ซึ่งมคีณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีข่อง
คณะกรรมการ ดังนี ้

คณะกรรมการมีหนาทีก่ํากับดูแลการดําเนินงานของบรษิัทฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษทัฯ และคณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนหรือบุคคลอืน่ใดปฏบิัติการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได  เวนแตอํานาจในการดําเนนิการดังตอไปนี ้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุนกอน 
ทั้งนี้ กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอืน่ใด
กับบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสยีในเรื่องนัน้ ไมมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน 
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายทีก่ฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยระบุใหตอง

ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 
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(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเปนของบริษัทฯ 
(ค) การทํา แกไข หรือเลกิสัญญาเกีย่วกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย

ใหบคุคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบรคิณหสนธิหรือขอบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลกิบริษัทฯ 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ดังตอไปนี ้

1 นายพิพฒัน เรืองรองปญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร กรรมการตรวจสอบ 
3 นายศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ กรรมการตรวจสอบ 

 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีหนาที่รับผดิชอบตรวจสอบการดําเนินงาน
ของบริษัทฯและรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานมีมาตรฐานที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ
และผูถือหุน โดยมีขอบเขตการกํากับดแูล ดังนี้  

∏ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน  เพียงพอ และเชื่อถือได  
∏ ดูแลใหบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
∏ พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตัง้ผูสอบบัญชขีองบริษทัฯ  
∏ ดูแลใหบริษทัฯปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
∏ ดูแลไมไหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชน   
∏ ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย  
∏ จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ 

9.1.3 คณะผูบริหาร 

ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมดจํานวน 5 ทาน ดังตอไปนี ้

นาย เย็บ ซู ชวน กรรมการผูจัดการและผูอํานวยการฝายการตลาด 
นาย ไบรอัน คาวแลนด ผูอาํนวยการฝายผลติอุปกรณจับยดึ 
นายกวี เวสารัชอารียกุล ผูอาํนวยการฝายผลติแมพิมพ 
นายศรัทธา เพ็ชรอินทร ผูอาํนวยการฝายผลติช้ินสวนรถยนต 
นางเตียว ล ีงอ ผูอํานวยการฝายบริหารและการเงิน 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการจะมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังนี ้

ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนนิการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบ และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมลีักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการ สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด กับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฎในเอกสารแนบ 1) 
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คณะกรรมการบริษัท 

ผูอํานวยการ 
ฝายบริหารและการเงนิ 

นางเตียว ล ีงอ 

กรรมการผูจัดการ
นายเย็บ ซู ชวน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูจัดการฝายบญัช ี
นางกรรณิการ คติวิชชา 

ผูอํานวยการ
ฝายผลิตอุปกรณจับยึด 
นายไบรอัน คาวแลนด 

ผูอํานวยการ
ฝายผลิตแมพมิพ 
นายกวี เวสารัชอารียกุล  

ผูอํานวยการ
ฝายผลิตชิ้นสวนรถยนต
นายศรัทธา เพช็รอนิทร  

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด 
นายเย็บ ซู ชวน 

ผูจัดการฝายบุคคล 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ 

ผูจัดการฝายวิศวกรรม

ผูจัดการฝายออกแบบ

ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

ผูจัดการฝายวิศวกรรม

ผูจัดการฝาย CNC

ผูจัดการฝายผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

ผูจัดการฝายควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกจิ

ผูจัดการฝายขาย

ผูจัดการฝายการตลาด

ผูจัดการฝายบริหารโครงการ
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การคัดเลือกบคุคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษทัฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหา
กรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการซึ่งจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยัง
พิจารณาถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายช่ือเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพือ่พิจารณาแตงตั้ง 

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถอืหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

 (ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสยีงที่มีอยูทั้งหมดตาม (ก) เลือกต้ังบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 
แตจะแบงคะแนนเสยีงใหแกผูใดมากนอยเพยีงใดไมได 

 (ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสยีงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลอืกตั้งในครั้งนัน้ ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามคีะแนนเสียงเทากันเกนิ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนัน้ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสยีงชีข้าด 

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

ป 2544 ประมาณการผลตอบแทนป 2545* รายการ 
จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอยีด
คาตอบแทน 

จํานวน 
(ทาน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

รายละเอยีด
คาตอบแทน 

กรรมการ 
 

4 ไมมี เบีย้ประชมุ และ
บําเหน็จ
กรรมการ 

8 0.8 เบี้ยประชุม และ
บําเหน็จ
กรรมการ 

กรรมการบริหาร 
และผูบริหาร 
 

5 8.0 เงินเดือน โบนัส 
และกองทนุ
สํารองเลี้ยงชพี 

5 15.1 เงินเดือน โบนัส 
และกองทนุ
สํารองเลี้ยงชพี 

 

คาตอบแทนอื่น 

-ไมมี- 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเขาใจ บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัทฯและผูถือหุน และไดปฏิบัติ
ตามขอพึงปฏิบัติทีด่ีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาทีใ่นการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษทัฯ 
ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพยตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535  

นอกจากนี ้ บริษัทฯมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษทัฯ  ซึง่ยังไมได
เปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบรษิัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานทีท่ราบขอมลูภายใน ควรหลีกเลีย่งหรืองดการซือ้ขายหลกัทรัพยของบริษัทฯในชวงระยะเวลา 1 
เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน 

9.6 บุคลากร 

จํานวนพนกังานทั้งหมดของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยแบงแยกตามสายผลติภัณฑ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ฝาย/สายผลิตภัณฑ 31 ธันวาคม 2544 (คน) 30 มิถุนายน 2545 (คน) 
อุปกรณจับยึด 117 146 
แมพมิพ 116 87 
ชิน้สวนรถยนต 245 349 
อื่น ๆ 40 46 
รวมจํานวนพนักงาน 518 628 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2544 มีจํานวนเงินรวม 89.6 ลานบาทและคร่ึงแรกป 2545 มีจํานวนเงนิรวม 49.2 
ลานบาท โดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน คาลวงเวลา คาสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงนิสบทบกองทนุเลีย้งชพี  

บริษัทฯ มีสหภาพแรงงาน labor union ซึ่งหัวหนาสหภาพมีการเจรจากับบริษัทฯในเรื่องผลตอบแทนทุกรูปแบบของ
พนกังานทกุ ๆ 3 ป  

บริษัทฯไมมขีอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใดๆ ในระยะเวลานับแตกอตั้งกิจการมา 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯมนีโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจนโดยมกีารสงเสริมใหบคุลากรสามารถพัฒนาความรู
ความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริงและจากผูเชีย่วชาญในแตละสายผลิตภณัฑ นอกจากนี ้บริษทัฯยงัสงเสริมใหบุคลากรไดเขา
รวมการอบรมและฝกความชํานาญตามสายงานที่เกีย่วของอยางสม่ําเสมอ โดยบรษิัทฯจะมกีารจัดการพฒันาพนักงานอยางนอย
คนละ 25 ช่ัวโมงตอป โดยการสงไปฝกที่ตางประเทศหรือจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาฝกพนกังานในบริษัทฯ 

 

 

 


