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9. การจัดการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายการเงิน

ผูจัดการโรงงาน

ผูจัดการฝายขาย

ฝายบัญชี

ฝายผลิต

ฝายขายในประเทศ

ฝายจัดซือ้

ฝายตรวจสอบคุณภาพ

ฝายขายตางประเทศ

ฝายเทคนิค
ฝายวิศวกรรม
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9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบไปดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจ
สอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท ณ กันยายน 2546 คณะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯประกอบดวย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ฯ
ตําแหนง
1. นายสตีเวน วายจาง*
ประธานกรรมการ
2. นายชาง หยุน โลง*
รองประธานกรรมการ
3. นายชาง ชุน ชวน*
กรรมการ
4. นายเยน เยา หนัน
กรรมการ
5. นายเยน หมิง ซัน
กรรมการ
6. นายเดวิด เอช จาง*
กรรมการ
7. นายอํานาจ งามสุริยโรจน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายพงศไพศาล เตโชเจริญ
กรรมการตรวจสอบ
9. นายจิ่ง ฮวย เหอ
กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสตีเวน วาย จาง หรือนายเดวิด เอช จาง
หมายเหตุ *กรรมการดังกลาวเปนบุคคลจากกลุมตระกูล CHANG
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึง
การกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน คาตอบ
แทน เงินโบนัส ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับ
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน และบริการเพื่อประโยชน
ของบริษัทฯ
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ
เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทฯ ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ
6. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
7. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
ประวัติการกระทําผิดของกรรมการ
- ไมมี –
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9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ กันยายน 2546 โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบจะประกอบดวย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอํานาจ งามสุริยโรจน
2. นายพงศไพศาล เตโชเจริญ
3. นายจิ่ง ฮวย เหอ

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานให บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งราย
งานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการอิสระที่ไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก
ประวัติการกระทําผิดของกรรมการตรวจสอบ
- ไมมี –
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9.2 คณะผูบริหาร
ณ กันยายน 2546 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบไปดวย
รายชื่อผูบริหารบริษัท ฯ
1. นายเดวิด เอช จาง
2. นางซิลเวีย หวู
3. นางเพียงใจ พูนพิพัฒธนศรี
4. นางสาวอรนุช สุรัติรุงโรจนกุล
5. นายสี อัน เหยิน

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการฝายการเงิน
ผูจัดการฝายขาย

หมายเหตุ 1. นายสตีเวน วาย จาง ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการ และไดรับคาตอบแทนในตําแหนงดวย แตไมไดปฏิบัติงานเรื่อง
การดําเนินธุรกิจทั่วไปในบริษัทฯ บุคคลที่ทําหนาที่หลักในการบริหารงานการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการผูจัด
การคือนายเดวิด เอช จาง
2 .ประวัติผูบริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและประสบการณดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทําผิดของผูบริหาร
- ไมมี –
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. มีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการ ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับ
ของบริษัทฯ
2. ดูแลการดําเนินกิจการใหเปนไปตามแนวนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาเสนอแกไข ปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติงานตาง ๆ ตามความเหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผูกู ใหกรรมการผูจัดการกระทําการไดใน
มูลคาไมเกิน 50,000,000.00 บาท ถาเกิน 50,000,000.00 ใหผานการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
แตทั้งนี้การมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย รวมทั้งกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดัง
กลาว และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการผูรับมอบอํานาจสามารถขออนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
9.3 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรรหากรรมการจะ
กระทําโดยคณะกรรมการซึ่งจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึง
ประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
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(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถอื หุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได
แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
9.4 คาตอบแทนผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการจํานวน 9 ทาน และผูบริหารจํานวน 7 ทาน ในป 2545 (*) มีดังนี้
ประเภทคาตอบแทน

คาตอบแทนกรรมการ 9 ทาน
(บาท)

เงินเดือน
โบนัส
เบี้ยประชุม

25,000.00
0
150,000.00
175,000.00

รวม

คาตอบแทนผูบริหาร 7 ทาน
(บาท)
8,072,118.12
659,236
0
8,731,354

หมายเหตุ *บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 และมีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ผูบริหาร 7 คน ซึ่งคาตอบ
แทนกรรมการและผูบริหารในป 2545 นั้นคิดจากฐาน 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการ ยกเวนกรรมการตรวจสอบซึ่งเริ่มมี
การจายตั้งแตเดือนตุลาคม 2545

คาตอบแทนกรรมการจํานวน 9 ทาน และผูบริหารจํานวน 5 ทาน ในชวงครึ่งปแรก 2546 (*) มีดังนี้
ประเภทคาตอบแทน

คาตอบแทนกรรมการ 9 ทาน
(บาท)

เงินเดือน
โบนัส
เบี้ยประชุม
รวม

75,000.00
0
318,750.00
393,759.00

คาตอบแทนผูบริหาร 5 ทาน
(บาท)
3,439,965.72
384,298.00
0
3,824,270.72

หมายเหตุ จํานวนผูบริหารลดลงจาก 7 คนเหลือ 5 คนตั้งแตป 2546 โดยไดหักสวนของนายสตีเวน วาย จางและนางนิตยา ขําเขียวออก

9.4.2

คาตอบแทนอื่น ๆ (ถามี)
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ
เนื่องจากที่ผานมาบริษัทฯ เปนบริษัทจํากัด คณะกรรมการของบริษัทฯจึงไมไดมีการวางแนวทางเกี่ยวกับขอพึงปฎิบัติ
ที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย อยาง
ไรก็ตามภายหลังที่บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดู
แลกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย และกรรมการบริษัทคาดวาจะ
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่กําหนดได
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่มีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยและกรรมการของบริษัท ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้
9.5.1

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ
คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญ ของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดเปน
นโยบาย เน น ในเรื่อ งความโปรงใสในการดํ าเนิ น กิ จ การสามารถตรวจสอบได จะมี การเป ด เผยขอ มู ล ให กั บ
สาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคําถึงเรื่อง
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม

9.5.2

สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆคนอยางเทาเทียมกัน เชนบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ความคืบหนาจากการดําเนินงานของบริษัท อยางสม่ําเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เนื่องจากบริษัทคํานึงถึงผูถือหุนทุกทาน ไมวาทานจะมีหุนอยูนอยหรือมาก บริษัทถือวาทานคือเจาของบริษัท
ผูหนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วันพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ
วาระการประชุมและบริษัทยังใหความสําคัญกับทุกๆ เรื่องของผูถือหุนที่ออกความเห็น

9.5.3

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทุกกลุมไมวาจะเปนลูกคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจนพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทใหไดรับความเปนธรรมอยางเทาเทียมกัน เชนการจัดหาผลิตภัณฑตามที่สัญญาไวกับลูกคา มี
ความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑ และการใหบริการหลังการขายและรักษาความลับ
ของลูกคา และการปฏิบัติตามกติกาการแขงขันที่ดีตอคูแขงขัน เปนตน

9.5.4

การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมโดยไมยุงยาก จัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมี
ระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง
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และจัดเตรียมสถานที่ๆ เดินทางสะดวกตลอดจนกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนใหมีโอกาสสอบถามหรือ
แสดงความเห็นไดอยางเต็มที่
9.5.5

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบตอวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ และงบประมาณของ
บริษัท นอกจากนี้ยังกํากับดูแลใหฝายจัดการ ดําเนินธุรกิจใหเปนไปตาม แผนงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
คณะกรรมการยังชวยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด

9.5.6

ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีนโยบายในการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนโดยนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
พิจารณา โดยผูมีสวนไดเสียจะงดออกเสียงเพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ของตลาดหลักทรัพย และเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา และความจําเปน
ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ทุกครั้ง
สวนการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายใหผูบริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหามการใชขอมูลภายใน เพื่อผลประโยชนของตนเอง

9.5.7

จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการและผู บ ริห ารของบริษั ท ได ติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ พนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ย
ความซื่อสัตย สุจริต และรับ ผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุนและทุกฝายที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา เพื่อเป น
การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมเสมอ

9.5.8

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 ทานประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
1 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ
3 ทาน
ดังนั้นกรรมการอิสระคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

9.5.9

การรวมหรือแยกตําแหนง
แมวาประธานกรรมการจะมิไดเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการผูจัดการ แตบุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธกันทาง
สายโลหิต และเปนตัวแทนจากกลุมฮั้วฟง รับเบอร อินดัสตรีส ที่ไตหวันซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท
อยางไรก็ตาม บริษัทก็มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน
นอกจากนี้บริษัทก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานทําหนาที่ในการ
ถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย

สวนที่ 2 หนา 34

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

9.5.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ ไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ๆ ไดรับมอบหมาย ตลอด
จนความรับผิดชอบ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกๆป
คาตอบแทนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทไดใหนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน ใหแกผูบริหารโดยคํานึงถึง
หลักความยุติธรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่ตองการ โดยสามารถสรางแรงจูง
ใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบ 56-1
9.5.11 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมี ต ารางกํ า หนดการประชุ ม ล ว งหน า ตลอดป โดยปกติ จ ะประชุ ม ทุ ก ๆ 3 เดื อ น และจะมี
การประชุม พิ เศษเพิ่ ม ตามความจํา เป น โดยจะมี วาระกํ าหนดไว ชัด เจนลวงหนา โดยประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
พิจารณาสงใหลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนครั้งของการประชุม
ป 2545
ป 2003 (ม.ค.46-ก.ย.46)
1. นายสตีเวน วาย จาง
4/4
3/3
2. นายชาง หยุน โลง
2/4
3/3
3. นายชาง ชุน ชวน
2/4
2/3
4. นายเยน เยา หนัน
2/4
2/3
5. นายเยน หมิง ซัน
2/4
3/3
6. นายเดวิด เอช จาง
4/4
3/3
7. นายอํานาจ งามสุริยโรจน*
3/4
2/3
8. นายพงศไพศาล เตโชเจริญ*
4/4
2/3
9. นายจิ่ง ฮวย เหอ*
4/4
3/3
*หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบ 3 ท า นได แ ก นายอํ า นาจ งามสุ ริย โรจน นายพงศ ไพศาล เตโชเจริ ญ และ
นายจิ่ง ฮวย เหอ ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545
ชื่อ-สกุล

9.5.12 คณะอนุกรรมการ
บริษั ท ได แ ต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบเมื่ อ วัน ที่ 3 กั น ยายน 2545 มี ว าระการดํ ารงตํ า แหน งคราวละ 2ป
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้ง 3 ทานดังนี้
1. นายอํานาจ งามสุริยโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศไพศาล เตโชเจริญ กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิ่ง ฮวย เหอ
กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังตอไปนี้
สอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทกอนเสนอตอคณะกรรมการ
ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในของบริษั ท การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของ
ระบบการควบคุมภายในบริษัท
สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน
พิจารณารายการระหวางกัน
9.5.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ เพื่อให
มั่นใจวาเปนไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกําหนด
9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดําเนินธุรกิจที่
สําคัญ และการกํากับดูแลบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยพิจารณาและกลั่นกรองงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไมเปนผูบริหาร
และเปนอิสระ
9.5.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการจะใหความสําคัญ ตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน และถูกตองทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงิน และ
ขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทเมื่อหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรง และเผยแพรทางสื่อของตลาดหลักทรัพย และ Web-Site
ของบริษัท แตบริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เนื่องจากกิจกรรมในการให
ขอมูล และติดตอสื่อสารกับนักลงทุน ยังไมมีความจําเปนในขณะนี้ ทั้งนี้ผูลงทุนและผูสนใจสามารถติดตอขอ
ขอมูลบริษัท ไดที่ โทร. 0-2709-6580 โทรสาร 0-2324-0483-4 หรือที่ E-mail Address: Hwafong@duro.co.th
อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวหลังจากไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
9.6 นโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในไปใช
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย ดังนี้
1.
ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครอง
หลักทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
3. บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภาย ใน
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ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
มาตรการการลงโทษ ปจจุบันบริษัทฯ ไดวางมาตราการลงโทษสําหรับกรณีที่ผูบริหารฝาฝนนโยบายการนําขอมูลภายในใช
โดยบทลงโทษจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการนําขอมูลภายในไปใช เริ่มจาก การตักเตือนดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร
และออกจากงานตามลําดับ
9.7 บุคลากร
9.7.1 จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนธันวาคม 2545 จํานวนทั้งสิ้น 1,159 คน โดยแบงเปนพนักงานที่รับผิดชอบในสวน
ของการผลิตจํานวน 1,019 คน และสวนการจัดการอีก 123 คน โดยเฉลี่ยแลวพนักงานมีอายุเฉลี่ย 20-27 ป เปนพนักงานระดับ
บริหารชาวไตหวัน 6 คน พนักงานระดับบริหารชาวไทย 11 คน
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ เดือนมิถุนายน 2546 จํานวนทั้งสิ้น 1,173 คน โดยแบง เปนพนักงานที่รับผิดชอบในสวน
ของการผลิตจํานวน 1,029 คน และสวนการจัดการอีก 129 คน โดยเฉลี่ยแลวพนักงานมีอายุเฉลี่ย 30 ป เปนพนักงานระดับ
บริหารชาวไตหวัน 5 คน พนักงานระดับบริหารชาวไทย 10คน
9.7.2
9.7.3

9.7.4

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –
ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ จายเงินคาจางเปนคาตอบแทนในการทํางานของพนักงาน สําหรับป 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,159 คน บริษัทฯ
จายคาจางใหพนักงานรวม 164,852,357.45 บาท และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจากบริษัทฯ อีกรอยละ 2 ตอเดือน นอก
จากนี้บ ริษั ท ฯ ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ เชน จัดใหมีรถรับ-สงพนักงานตามความเหมาะสม, อาหาร 1 มื้อตอวัน, ชุดยูนิ ฟอรมให
พนักงาน 3 ชุด เปนตน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิ
การสังคม ซึ่งประกอบดวยฝายนายจางและฝายลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ
9.8 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเปนอยางมาก เพื่อใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และสามารถนํามาปรับใชในการ
ทํางาน นอกจากนี้ บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ ไดรับความรูและพัฒนาการใหม ๆ โดยการจัดสงใหไปฝกอบรมตาม
สายงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานที่ และสนับสนุนใหพนักงานเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตาง ๆ สนับสนุนให
พนักงานมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเปนการนําความรูจากการอบรมมาปรับใชและพัฒนาทักษะในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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