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9. การจัดการ
9.1
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9.2

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการตรวจสอบ และคณะผูบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 6 ทาน* ดังรายนามตอไปนี้
1. นายฮิโรโซ ยามาดา**
ประธานกรรมการ
2. นายฮิโรชิ ยามาดา**
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
3. นางโยชิมิ ยามาดา
กรรมการ
4. นายโกเมนทร สืบวิเศษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา
กรรมการตรวจสอบ
6. นายพรเทพ ญาณประสาท
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายพชร แกวนุกูล ผูจัดการแผนกการเงิน การบัญชีและ BOI เปนเลขานุการบริษัท
*
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
**
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได คือ นายฮิโรโซ ยามาดา หรือ นายฮิโรชิ ยามาดา ทานใดทาน
หนึ่งตองลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทไวดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
บริษัท ภายใตขอบเขตที่กําหนดไวของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฎิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได โดยใน
การมอบอํานาจนั้นจะตองอยูภายใตขอบแหงอํานาจของคณะกรรมการ และมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูรับ
มอบอํานาจไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน
3. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขในกรณี
ที่มีอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายนั้น
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4. จัดใหมีการรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไป
อยางถูกตอง ทันกาล และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan)
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน* ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นายโกเมนทร สืบวิเศษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา
กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรเทพ ญาณประสาท
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายจตุพล ทานสุพรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
*
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
อํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวดังตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนด และหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบหลักดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชี ภายนอกของบริษัทและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาด หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยง
ทางผล ประโยชนใหมีความถูกตอง และครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทดวย
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9.2.3 เจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัท
ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 บริษัทมีเจาหนาที่ระดับบริหารทั้งหมดจํานวน 13 ทาน* ดังรายนามตอไปนี้
1. นายฮิโรชิ ยามาดา
กรรมการผูจัดการ
2. นายคาโอรุ นากาจิมา
ผูจัดการฝายโรงงาน
3. นายเทซุโอะ อะโซะ
ผูจัดการฝายทั่วไป
4. นายพชร แกวนุกูล
ผูจัดการแผนกการเงิน การบัญชี และ BOI
5. นายเฉลิมพันธ เขียวสนั่น
ผูจัดการแผนกบุคคลและธุรการทั่วไป
6. นางเอมอร เย็นมี
รองผูจัดการฝายจัดซื้อ (ตําแหนงเทียบเทากับผูจัดการแผนก)
7. นายโซอิชิโร อิชิดะ
ผูจัดการแผนกการขายและการตลาด
8. นายนฤพนธ เย็นประเสริฐ ผูจัดการแผนกบํารุงรักษา
ุ9. นายหลักชัย ฉิมสุทธิ
ผูจัดการแผนกประกอบและควบคุมสี
10. นายไพฑูรย กลัดเขียว
ผูจัดการแผนกฉีดขึ้นรูปพลาสติก
11. นายฮิโรคาซึ ซูรูฮารา
ผูจัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
12. นายชัยพร คารวานนท
รองผูจัดการฝายควบคุมการผลิต (ตําแหนงเทียบเทากับผูจัดการแผนก)
13. นายสมชาติ พวงหลาย
ผูจัดการแผนกซอมแมพิมพ
*
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ไดพิจารณากําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการไวดังตอไปนี้
กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของ
บริษัท รวมถึงการ กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
3. มี อํา นาจกระทํ า การและแสดงตนเป น ตั ว แทนของกิจการต อ บุ ค คลภายนอกในกิ จการที่ เกี่ย วข องและเป น
ประโยชนตอกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆที่จําเปนตอการดําเนินงานของกิจการ
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
7. พิจารณาอนุมัติในแผนการปฎิบัติการของแตละฝายงาน และพิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆที่เกิน
อํานาจสั่งการของ ฝายงานนั้นๆ
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8. มีอํานาจมอบหมายใหบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการผู
จัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควรโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
9. ปฎิบัติหนาที่อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
10. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผูกู ใหกรรมการผูจัดการกระทําการได
ในมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท หากเกิน 50 ลานบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฏ
ระเบียบขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของกรรมการผูจัด
การ หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยง (ตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต.) กรรมการผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายไมมี
อํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดยกรรมการผูจัดการจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การทํารายการดังกลาว
ตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือปฎิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้นๆดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
9.3

การสรรหากรรมการ
9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต ง ตั้ ง เป น กรรมการของบริษั ท ไม ได ผ า นขั้ น ตอนของคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ ปริทรรศน ความสามารถ และอุปนิสัยและ
นําเสนอตอผูถือหุนตอไป
2. ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองลาออกจากตําแหนง
อยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงที่นานที่สุดนั้นเปนผูที่
ออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
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ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ในกรณี ที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะสาเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลอื่นซึ่งมีคุณ บัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฏหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุ ม กรรมการคราวถั ดไป เวน แต วาระของกรรมการจะเหลื อ น อ ยกวา 2 เดื อ น โดยบุ คคลซึ่ งได รับ การเลื อ กตั้ งเป น
กรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไปแทน โดยมติของกรรมการดัง
กลาว ตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู
9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดย
กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
9.4

คาตอบแทนผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1) คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีการจายคาตอบแทนรวมในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ (Meeting Allowance) และบําเหน็จ
กรรมการ (Director Bonus) สําหรับป 2545/2546 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 - 31 มีนาคม 2546
ใหกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทาน อันไดแก นายฮิโรโซ ยามาดา นายฮิโรชิ ยามาดา และนางโยชิมิ ยา
มาดา เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 4.91* ลานบาท
*

เปนคาตอบแทนที่จายใหคณะกรรมการบริษัทสําหรับชวงเดือนเมษายน 2545-ธันวาคม 2545 เทานั้น เนื่องจากบริษัท
มิไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเลยในชวง 3 เดือนแรกของป 2546 และบริษัทจะจายบําเหน็จกรรมการ
เฉพาะในชวงปลายเดือนธันวาคมถึงตนมกราคมของแตละปเทานั้น ดังนั้นนายพรเทพ ญาณประสาทและนายโยชิฮิซา
ฮาเซกาวาซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัทในการประชุมวิสามัญผูถือหุนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม
2546 จึงยังไมไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทเลยในป 2545/2546
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(2) คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัท
บริษั ท มี การจายคาตอบแทนรวมในรูป ของเงิน เดือนและโบนัสสําหรับ ป 2545/2546 ตั้ งแต วัน ที่ 1
เมษายน 2545 - 31 มีนาคม 2546 ใหเจาหนาที่ระดับบริหารของบริษัทตามคําจํากัดความของสํานัก
งาน กลต. จํานวน 13 ทานดังมีรายนามแสดงไวในสวนที่ 9.2.3 รวมทั้งสิ้น 23.07 ลานบาท
9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ
ไมมี
9.5

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วา การกํากับดูแลกิจการเปนระบบที่
จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนําและการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวยความโปรง
ใส และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ภายในกรอบการมี
จริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม
ในสวนของความคืบหนาในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปนี้
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 1)
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยว
ของทุกฝาย บริษัทจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้
• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฎิบัติหนาที่ดวยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียง
พอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
• กําลังอยูในระหวางการจัดทําขอพึงปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานที่
เปนลายลักษณอักษร หลังจากจัดทําขอพึงปฏิบัติดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทจะมีการประกาศแจงให
กรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ
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สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 2)
บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้
• สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท
ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 2 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 1 ครั้ง และ
การประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง นอกจากนี้ที่ผานมาในป 2546 บริษัทยังจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน 2
ครั้ง โดยการประชุมทั้ง 4 ครั้งไดจัดที่บริษัท และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการ
ประชุมวาระตางๆใหผูถือหุนไดทราบลวงหนากอนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง
ครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ในป 2546/2547 บริษัทมีนโยบายจะปรับปรุงขอมูลประกอบการ
ประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนใน
การเขาถึงขอมูลของบริษัท โดยจะไดเพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้ง
ดานบวกและลบในแตละวาระ ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
• สิทธิในการออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
• สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได
สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 3)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- พนักงาน: บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คูคา:
บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคา
- ลูกคา: บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของ
ลูกคา และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินงานใหแกลูกคา
โดยเร็วที่สุด
- คูแขง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน หลีก
เลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
- ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม
ทั้งนี้บริษัทไดปฎิบัติตามขอกําหนดของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
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การประชุมผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 4)
ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ในการ
ประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ได นอกจากนั้นหลังจากที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะจัดใหมีตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฏหมายเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามตางๆตามความเหมาะสม รายงานการ
ประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป
บริษัทไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรองจากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอมที่จะให
ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 5)
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดบทบาทหนาที่ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้
• คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจ
การ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
• คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
และฝายจัดการอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอ 9.2 เรื่องโครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบท
บาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน ของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
• คณะกรรมการกํากับ ดูแลใหกรรมการผูจัดการ และเจาหนาที่บ ริหารของบริษั ทดํ าเนินการตามนโยบายที่
กําหนดไว การอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผูกู ใหกรรมการผูจัดการกระทําการ
ไดในมูลคาไมเกิน 50 ลานบาท หากเกิน 50 ลานบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งตองดําเนินการขออนุมัติ หรือการเปดเผยขอมูลใหเปนไปตามขอ
กําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงานกลต. หรือตลาดหลักทรัพย รวมทั้งรายการที่ตองขอความเห็นจากผูถือหุน
ตามขอกําหนดของสํานักงานกลต. หรือตลาดหลักทรัพย
• คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อชวยดูแลรายงานทางการ
เงิน และระบบควบคุมภายใน และเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่
อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง และครบถวน
• คณะกรรมการไดจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบแลว
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ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 6)
- รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน : ที่ผานมา ผูบริหารของบริษัทไดมีสวนรวมในการอนุมัติในการ
ทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่บริษัททํากับบริษัทแม เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทยังคงมีสภาพ
เปนบริษัทจํากัด และไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการประเภทดังกลาวในขอบังคับบริษัท อยางไรก็ตาม ในการทํา
รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก
สําหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆในอนาคต บริษัทจะมอบหมายใหฝายที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ
แตละรายการนั้นๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นรายการดังกลาวเปนรายการที่
เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเปนไปในราคาที่ยุติธรรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารายการที่อาจจะมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนทุกครั้ง จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย และการอนุมัติการเขาทําราย
การจะใหพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : อยูในสวนที่ 9.6
จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 7)
บริษัทอยูในระหวางการจัดทําขอพึงปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานที่เปน
ลายลักษณอักษร หลังจากจัดทําขอพึงปฏิบัติดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว บริษัทจะมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายจัด
การ
และพนักงานทุกคนไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย
สุจริต อยางมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมณที่กําหนดไวตอไป
การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 8)
บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว หรือ
กลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล
- กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
1 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) 2 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ (Independent Director)
3 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ
ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน คิดเปนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งถือวามีการถวงดุล
ของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
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การรวมหรือแยกตําแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 9)
แมวาประธานกรรมการจะมิไดเปนบุคคลคนเดียวกับกรรมการผูจัดการ แตบุคคลทั้งสองก็มีความสัมพันธกันทาง
สายโลหิต และเปนตัวแทนจากกลุมมิตซูวาซึ่งเปนกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทก็มีการแบงแยก
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทานทําหนาที่ในการถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย
คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 10)
• คาตอบแทนกรรมการ: บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสโดยคา
ตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ
กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
• คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร:
คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฎิบัติงานของเจา
หนาที่ระดับบริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการ
พิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล
เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 11)
ที่ผานมาเนื่องจากบริษัทไมไดมีขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงไมไดมีกําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แนนอน การประชุมคณะกรรมการบริษัทไดจัดขึ้นตามความจําเปน อยางไรก็ตาม ทุก
ครั้งที่บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนาและแจงใหกรรมการทุกทาน
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่ พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง กรรมการ
สามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการแตละทานยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมได
อยางเปดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม สําหรับใน
ป 2545 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง สําหรับที่ผานมาของป 2546 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอีก 3 ครั้ง โดยมีรายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการในการประชุมกรรมการทั้ง 4 ครั้งที่กลาวมาดังนี้
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ตารางที่ 9.5.1 จํานวนครั้งที่คณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุม
ชื่อกรรมการ
1. นายฮิโรโซ ยามาดา
2. นายฮิโรชิ ยามาดา
3. นางโยชิมิ ยามาดา
4. นายโกเมนทร สืบวิเศษ
5. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา
6. นายพรเทพ ญาณประสาท

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการและกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
1
4
1
1
2
3

ที่มา: บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ตามบริษัทไดแกไขขอบังคับของบริษัทใหเปนไปตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกําหนดใหตองมีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอยางนอยสามเดือนตอครั้ง ซึ่งบริษัทจะไดยึดเปนแนวทางในการปฎิบัติตอไป
คณะอนุกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 12)
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อชวยในการกํากับดูแล
กิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่องการจัดการ คณะ
กรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 13)
• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัท และมีความเห็นวาบริษัทมีความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิ
ชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร รวมทั้งบริษัทยังไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเปนกลไกที่สําคัญที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจ
ตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
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• การบริหารความเสี่ยง: บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดจัดใหมี
การกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการ
เงิน บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะเจาหนาที่บริหารและฝายตางๆที่เกี่ยวของทุกๆเดือน ซึ่งนอกจากจะประเมิน
ความเสี่ยงแลว คณะเจาหนาที่บริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงไดมอบ
หมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆอยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะเจาหนาที่
บริหารของบริษัท
รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 14)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในรายงาน
ประจําปของบริษัท งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีการ
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการปฎิบัติงานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และขอกําหนดทางกฎหมายตางๆที่
เกี่ยวของ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท
ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 15)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินมีผลตอกระบวนการตัด
สินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันตอเวลา ซึ่ง
ฝายบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทยังไมมีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดานลงทุนสัมพันธในอนาคตอัน
ใกลนี้ แตจะมอบหมายใหผูจัดการฝายการเงิน การบัญชีและ BOI ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะหและภาค
รัฐที่เกี่ยวของ
9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อผล
ประโยชนสวนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารในฝายตางๆใหรับทราบถึงหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารไดทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบ
การเงินหรือขอมูลภายในของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้น
ตอบุคคลอื่น
ถาหากผูบริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัทผูใดก็ตามที่ฝาฝนและไมปฏิบัติตามนโยบายบริษัทในเรื่องของ
การซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยใชสารสนเทศภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับผูบริหาร กรรมการ หรือพนักงานผูนั้น โดย
เริ่มตั้งแตการตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรืออาจจะใหออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความรายแรงของความผิดนั้น
9.7

บุคลากร
บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป
ที่ผานมา
9.7.1 บุคลากร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,041 คน โดยเปนพนักงานประจําสํานักงาน 156 คน
พนักงานสายการผลิต 885 คน ประกอบดวยพนักงานประจําโรงงานจํานวน 413 คน พนักงานชั่วคราวจํานวน 472 คน โดย
มีการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน คาจาง และโบนัสรวมใหพนักงานของบริษัท (รวมถึงเจาหนาที่ระดับบริหารของ
บริษัท) ในป 2545/2546 เทากับ 164.19 ลานบาท
9.7.2 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูรวมงานกับ
องคกรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
• บริษัทคัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานใหตามความเหมาะสม
• มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเขาทํางานเพื่อเปนการสรางความเขาใจและคุนเคยตองานกอนการปฏิบัติงานจริง
• มีจัดอบรมอยางสม่ําเสมอในเรื่องความรูเฉพาะดานและเทคนิคตางๆ โดยมีการจัดฝกอบรมทั้งในและนอก
สถานที่เพื่อใหพนักงานมีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคกรมีการจัดสงบุคลากรไปศึกษายังตาง
ประเทศที่มีความรูและเทคโนโลยีในดานนั้นๆ รวมถึงการจางบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความชํานาญจาก
ตางประเทศมาฝกอบรมใหกับพนักงาน
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• บริษัทมีนโยบายการจายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ สําหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนใน
แตละปจะขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากผลงานของแตละบุคคลเปนสําคัญ
• เกณฑในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามอัตรายอดขายและกําไร หากยอดขายและกําไรมากพนักงาน
จะไดโบนัสมาก
• บริษัทจัดใหมีสวัสดิการพนักงาน เชน บริการอาหาร 2 มื้อ บริการรถรับสง และเบี้ยขยัน
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