
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

9. การจัดการ 

9.1 โครงสรางการจัดการ 
 โครงสรางการจัดการของบริษัท ณ 17 พฤศจิกายน 2546 สรุปไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      หมายเหต:ุ รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ  

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 มีจํานวน 11 ทาน ดังรายนามตอไปนี้ 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. พลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน  ประธานกรรมการ 
2. นายวิโรจน ธีรวัฒนวาที  กรรมการผูจัดการ  
3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  กรรมการ 
4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  กรรมการ 
5. นายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ  กรรมการ 
6. ดร. อัตถกร กลั่นความดี  กรรมการ 
7. นายสันติ วิลาสศักดานนท  กรรมการ 
8. นายทนง ศรีจิตร  กรรมการ 
9. นายอมร อัศวานันท  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

10. นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ  กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
11. นายสุรงค องคโฆษิต  กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

  
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดคือ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา หรือนายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ หรือนายอัตถกร กลั่นความดี 
ลงลายมือช่ือรวมกับพลเรือเอก อนุชิต เภกะนันทน หรือนายบุญเกียรติ โชควัฒนา หรือนายสันติ วิลาสศักดานนท หรือนายทนง ศรีจิตร หรือ
นายวิโรจน ธีรวัฒนวาที รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผูจัดการ 
นายวโิรจน ธีรวฒันวาท ี

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สมุหบัญช ี
นางสาวเพ็ญพักตร วงศรักวาณิชย 

ผูจัดการสวนเลขานุการและบริหารงานธุรการ 
นางสาวศิริพร จิตตั้งตระการกุล 

ผูจัดการสวนวศิวกรรมและบริการลกูคา 
นายคุณานันท  อุคคกมิาพันธุ 

ผูจัดการทั่วไป  
นายวนัชัย รักษากุล 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2545 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายอมร อัศวานันท  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายขจรศักด์ิ วันรัตนเศรษฐ  กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรงค องคโฆษิต  กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
9.1.3 คณะผูบริหาร 
 คณะผูบริหาร มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับที่ รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายวิโรจน ธีรวัฒนวาที  กรรมการผูจัดการ 
2. นายวันชัย รักษากุล ผูจัดการทั่วไป 
3. นางสาวเพ็ญพักตร วงศรักวาณิชย  สมุหบัญชี  
4. นายคุณานันท  อุคคกิมาพันธุ  ผูจัดการสวนวิศวกรรมและบริหาร 
5. นางสาวศิริพร จิตตั้งตระการกุล ผูจัดการสวนบริหารงานทั่วไป 

 
9.1.4 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
1) อนุมัติธุรกรรมในกจิกรรมการจัดหาเงิน บริหารเงิน และ/หรือการบริหารงาน 
2)     ใหความเห็นชอบรายงานทางบัญชีที่ผูตรวจสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบและ/หรือสอบทานแลว 
3)     ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  
4)     กํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและงบประมาณประจําป 
5)     พิจารณาและอนุมัติการจัดทํานิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท  
6)     แตงตั้งกรรมการตรวจสอบ และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ  
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล  
3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท 
5) พิจารณาการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน รวมทั้งการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

  



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอ (1)-(7) ขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และ 
คณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะมีการประชุมทุก 3 เดือน เพื่อสอบทานและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท ในสวนของรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้อาจมีการจัดประชุม
เพิ่มเติมเปนครั้งคราวในกรณีที่มีวาระพิเศษที่จะตองพิจารณาอนุมัติ อาทิ เชน การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน เปนตน  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
1) มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับ ตลอดจนระเบียบและมติที่ออกโดยที่

ประชุมคณะกรรมการ 
2) มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ 
3) เสนอนโยบาย แผนงาน งบประมาณประจําป มาตรการประเมินและแผนการปองกันความเสี่ยงทางธุรกิจตอ คณะกรรมการ 
4) เสนอรายงานทางบัญชีที่ไดรับการสอบทานจากผูสอบบัญชี และผลการดําเนินงานที่ผานมาตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการ 
 ทั้งนี้ การมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการ กําหนดใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ
ผูจัดการไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) 
 ภายใตวงเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการมีอํานาจอนุมัติการทําธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการ 
เชน การจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณและการบริการ  การเบิกจายตามเงื่อนไขสัญญาที่มีอยูเดิม การแกไขสัญญา และการลงนามในสัญญาใหม 
เปนตน ในกรณีที่ธุรกรรมมีวงเงินเกินกวาที่คณะกรรมการมอบหมายไว กรรมการผูจัดการตองนําเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการอนุมัติ   

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท วิธีการสรรหากรรมการจะพิจารณาจาก
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปนตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อจากผู
ถือหุนในแตละกลุม จากนั้นคณะกรรมการจึงนํารายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ในสวนของผูบริหารนั้นคณะกรรมการจะ
คัดเลือกผูมีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท อาทิ ดานวิศวกรรม  ดานบัญชี 
และดานการเงิน เปนตน 
 ทั้งนี้เงื่อนไขการสรรหาและแตงต้ังกรรมการบริษัทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
 1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยที่กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด  
 2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑวิธีการดังตอไปนี้  

(ก) ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
 (ข) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แต
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
 (ค) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือ
หุนตองเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุน
ตองเลือกต้ังในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
 4) กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  โดยมติกรรมการตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 
(หนวย: บาท) 

จํานวน (บาท) 
คณะกรรมการ 

  
จํานวน (คน) ป 2545 ป 2546 (ม.ค. – ก.ย.) 

รายละเอียดของคาตอบแทน 
  

กรรมการ  11   4,380,000  4,100,000 เบ้ียประชุม บําเหน็จกรรมการ 
ผูบริหาร     4  7,943,175 * 9,599,486 เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ  

หมายเหต:ุ  * คาตอบแทนผูบริหารในป 2545 ไดรวมคาตอบแทนของผูจัดการทั่วไปคนเดิม ซึ่งไดลาออกไปมีผลตั้งแต วันที่ 13 กันยายน 2545 
 
9.3.2 คาตอบแทนอื่น 
 -ไมม-ี 

9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผูบริหารไมใหนําขอมูลภายในองคกร ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตัว และหามมิใหผูบริหารและพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
ในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน โดยกําหนดไวในประกาศของบริษัทเรื่อง นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวในขอบังคับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดดําเนินการ
แจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ กลต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  

9.6 บุคลากร 

9.6.1 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 30 กันยายน 2546 มีรายละเอียดดังนี้ 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน 
สายงานวิศวกรรมและบริการลูกคา 4 
สายงานการเงินและบัญชี 2 
สายงานเลขานุการและบริหารงานธุรการ 5 

รวม 11 
 



บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)  หนังสือช้ีชวน 

9.6.2 ผลตอบแทนที่ใหกบัพนักงาน 
(หนวย: บาท) 

คาตอบแทน   ประเภทผลตอบแทน 
ป 2545 ป 2546 (ม.ค. – ก.ย.) 

เงินเดือน 2,435,859.50 2,262,088.00 
โบนัส 374,706.00 540,000.00 
สวัสดิการอื่นๆ 350,781.47 392,915.79 

รวม 3,161,346.97 3,195,003.79 
 
9.6.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
 บริษัทไดจัดสงพนักงานเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานได
พัฒนาตนเองใหมคีวามรูและความสามารถเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทไดจัดสงพนักงานเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถกับชมรมบริหารบุคคลกลุมสหพัฒน และชมรมบัญชีและการเงิน ซ่ึงจัดตั้งขึ้นภายในกลุมสหพฒัน 


