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9. การจัดการ 
 

9.1. โครงสรางการจัดการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
นางลู เยน เจียน 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
นาย ซู จง เผย 

รองกรรมการผูจัดการใหญ 
นาย เฉิน เจิ้ง ลี่ 

รองกรรมการผูจัดการใหญ
นาย เจิน เตอ จีน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

นาย หยาง โป หลง 
ผูจัดการอาวุโส 
นายทู ไค เสิ่ง 

สวนวางแผน

สวนขอมูล

ฝายการเงิน และบัญชี 

ฝายผลิต ฝายพัฒนาธุรกิจ 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

กรรมการผูจัดการใหญ 
นาย หวง เหวิน สง 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

ฝายธุรการ และการจัดการ
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โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ 
คณะผูบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2546 
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

1 นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ 
2 นางลู เยน เจียน กรรมการ 
3 นายเจิน เตอ จีน กรรมการ 
4 นายหยาง โป หลง กรรมการ 
5 นายเฉิน เจิ้ง ล่ี  กรรมการ 
6 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ 
7 นายจิรวัฒน หวาง กรรมการอิสระ 
8 นายพิพัฒน หวังพิชิต กรรมการอิสระ 

 
2. กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท คือ  จํานวน 2 ในกรรมการดังรายชื่อตอไปนี้ 
 นายหวง เหวิน สง 
 นางลู เยน เจียน 
 นายเจิน เตอ จีน 
 นายหยาง โป หลง 
 นายเฉิน เจิ้ง ล่ี 

2 ใน 5 กรรมการขางตนจะลงนามรวมกัน พรอมตราประทับบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไดแก นายซู จง เผย 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2546 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายจิรวัฒน หวาง กรรมการตรวจสอบ 
3 นายพิพัฒน หวังพิชิต กรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก นายซิว จิ่น เซิน 
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4. คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2546 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายหวง เหวิน สง ประธานกรรมการ 
2 นางลู เยน เจียน กรรมการ 
3 นายเจิน เตอ จีน กรรมการ 
4 นายหยาง โป หลง กรรมการ 

 
5. รายชื่อคณะผูบริหาร ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2546 

 ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายหวง เหวิน สง กรรมการผูจัดการใหญ 
2 นางลู เยน เจียน รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส 
3 นายซู จง เผย รองกรรมการผูจัดการใหญ 
4 นายเจิน เตอ จีน รองกรรมการผูจัดการใหญ 
5 นายเฉิน เจิ้ง ล่ี รองกรรมการผูจัดการใหญ 
6 นายหยาง โป หลง ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

 
ขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ 
กรรมการผูจัดการมีดังตอไปนี้ 

 
คณะกรรมการบริษัท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2546 วันที่ 12  สิงหาคม 2546 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยนั้น 
ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 
1. ตองปฏิบัติหนาที่โดยใชความรูความสามารถและประสบการณใหเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปน

ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

2. กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดําเนินงานของบริษัท ใหถูกตองตามกฎระเบียบ
ขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และให
มีการบริหารงานอยางโปรงใส รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

3. กํากับดูแลใหฝายจัดการใหดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และแจงใหฝายจัดการนําเสนอ
เรื่องที่มีสาระสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัท รายการระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ใหพิจารณาโดยเปนไปตาม
กฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4. จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดใหมีฝายตรวจสอบและดูแล 
การปฏิบัติงานภายในเปนผูติดตาม และดําเนินการ และรวมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนิน

กิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการ
ที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้น ตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุม
ใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจ
ไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ 
บริษัทยอย 

6. มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ 
อยางแทจริง และมีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

7. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผยขอมูล
ตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส 

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจ รายจายประจําป รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพย ซึ่งมีมูลคา 
มากกวา 50 ลานบาท รวมทั้งการอนุมัติแผนการรวมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู นอกเหนือจากเงินกูเพื่อใช
ในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทมีอํานาจดําเนินการเรื่องตางๆ ของกิจ
การไดเอง เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน 

1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน เชนการโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวม
บริษัท เปนตน 

2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
4) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
5) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบ

หมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น 
6) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัทฯ 
7) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทฯ 
8) การควบหรือเลิกบริษัทฯ 
9) เรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนด 
 

ทั้งนี้กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิ์อนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้นๆ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และเปดเผยอยางเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
5. จัดทํารายงานกิจกรรมและการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ที่กําหนดให 

สอดคลองและสนับสนุนตอสภาพทางเศรษฐกิจ และการแขงขันที่ไดกําหนดและแถลงไวตอผูถือหุน เพื่อเสนอใหคณะ
กรรมการบริษัท เห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพเอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ 
4. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว 
5. พิจารณาเบื้องตนโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทในมูลคาต่ํากวา 50 ลานบาท หากเกินกวานั้นคณะกรรมการ

บริษัทจะเปนผูอนุมัติ 
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 
7. ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวแลว ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

สามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน 
8. ในกรณีที่ไมเขากรณีตามขอ 7 ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเฉพาะ 

ในสวนของเงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกูประเภทอื่น คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูอนุมัติตอไป 
9. อนุมัติในการเปดบัญชีตอสถาบันการเงินทุกประเภท 

 
กรรมการผูจัดการใหญ 

 
1. เปนประธานของผูบริหารทั้งปวง 
2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 
3. ปฏิบัติงานและดําเนินการใดๆ อันเปนการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่เรื่องหรือรายการดังกลาว

เปนรายการที่มีสาระสําคัญ ประธานกรรมการจะนําเสนอเรื่องหรือรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. ติดตามและดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กําหนด 
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5. พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินจากอํานาจการสั่งการของฝายงานนั้นๆ 
6. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหมในขั้นตน รวมทั้งการไดมา/จําหนายไปของสินทรัพยในมูลคาเกินกวา 

50 ลานบาท กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 
7. พิจารณาเสนอการใชจายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 
8. พิจารณาความดี ความชอบ แตงตั้ง โยกยาย ลงโทษ เลิกจางหรือจัดจางผูจัดการ 
9. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 
10. ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
11. อํานาจอนุมัติตางๆ ที่กลาวมา ยกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกัน ตามนิยามของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
12. มีอํานาจพิจารณาการกูยืม หรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเขาเปน 

ผูค้ําประกัน กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูเสนอการอนุมัติรายการตามที่กลาวมาขางตน ตอคณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ โดยเฉพาะเงินกู เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนจะไดรับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารแตเพียงผูเดียว 
 

9.2. การสรรหากรรมการ 
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating 
Committee) อยางไรก็ตาม บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัทดังนี้ 
 
1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติ

ของที่ประชุมผูถือหุน 
2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหวางปที่ 1 และ 2 จะตัดสินโดยใชวิธีจับฉลาก ในปตอๆไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะ

พิจารณาจากระยะเวลาการทํางานที่ยาวนานที่สุด แตสามารถกลับมาอยูในตําแหนงในปถัดไป 
4. ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนมีมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนดตามวาระดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันได  
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

5. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
6. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
7. จํานวนกรรมการจะไดรับการแตงตั้ง เปนสัดสวนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเทากัน 

ประธานกรรมการจะเปนผูตัดสินชี้ขาด 
 

9.3. คาตอบแทนผูบริหาร 
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9.3.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

1) สําหรับงวดสิ้นปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 การจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารมีดังนี้ 

ประเภทของคาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการ  4 ทาน 
(บาท) 

คาตอบแทนผูบริหาร  6 ทาน 
(บาท) 

เงินเดือน - 3,601,900 
โบนัส - - 
คาเบี้ยประชุม - - 
สวนแบงกําไร - - 
สวัสดิการอื่นๆ - - 
รวม - 3,601,900 

 
2) สําหรับงวดสิ้นปบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 การจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารมีดังนี้ 

ประเภทของคาตอบแทน คาตอบแทนกรรมการ  4 ทาน 
(บาท) 

คาตอบแทนผูบริหาร  6 ทาน 
(บาท) 

เงินเดือน - 2,186,400 
โบนัส - - 
คาเบี้ยประชุม - - 
สวนแบงกําไร - - 
สวัสดิการอื่นๆ - - 

รวม - 2,186,400 
หมายเหตุ: นายเฉิน เจิ้ง ล่ี ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2546 ในขณะที่กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไดรับ
การแตงตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2546 ดังนั้นคาตอบแทนกรรมการรวม 8 ทานจะเขามารวมตั้งแตไตรมาส 3 ป 2546 
เปนตนไป 
 

9.3.2. คาตอบแทนอื่นๆ 
-ไมมี – 
 

9.4. การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่มีตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยและกรรมการของบริษัท ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
9.4.1. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดเปน
นโยบาย เนนในเรื่องความโปรงใสในการดําเนินกิจการสามารถตรวจสอบได จะมีการเปดเผยขอมูลใหกับ
สาธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายาม ควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคําถึงเรื่อง 
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม 
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9.4.2. สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆคนอยางเทาเทียมกัน เชนบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ความคืบหนาจากการดําเนินงานของบริษัท อยางสมํ่าเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทาง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เนื่องจากบริษัทคํานึงถึงผูถือหุนทุกทาน ไมวาทานจะมีหุนอยูนอยหรือมาก บริษัทถือวาทานคือเจาของบริษัท 
ผูหนึ่ง ฉะนั้นบริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วันพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ
วาระการประชุมและบริษัทยังใหความสําคัญกับทุกๆ เรื่องของผูถือหุนที่ออกความเห็น 

 

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

 

9.4.4. การประชุมผูถือหุน 
บริษัทมีนโยบายใหผูถือหุนสามารถเขารวมประชุมโดยไมยุงยาก จัดใหมีขอมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมี
ระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตัวเอง 
และจัดเตรียมสถานที่ๆ เดินทางสะดวกตลอดจนกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนใหมีโอกาสสอบถามหรือ
แสดงความเห็นไดอยางเต็มที่ 

 

สวนที่ 2 หนา 34 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
9.4.5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการของบริษัทมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบตอวิสัยทัศน เปาหมาย ภารกิจ และงบประมาณของ
บริษัท นอกจากนี้ยังกํากับดูแลใหฝายจัดการ ดําเนินธุรกิจใหเปนไปตาม แผนงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
คณะกรรมการยังชวยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด 

 
9.4.6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทมีนโยบายในการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนโดยนําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ
พิจารณา โดยผูมีสวนไดเสียจะงดออกเสียงเพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท บริษัทจะ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ของตลาดหลักทรัพย และเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา และความจําเปน
ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ทุกครั้ง 

สวนการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายใหผูบริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหามการใชขอมูลภายใน เพื่อผลประโยชนของตนเอง 

 
9.4.7. จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทได ติดตอส่ือสารกับพนักงานทุกคนของบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ดวย 
ความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุนและทุกฝายที่เกี่ยวของอยูตลอดเวลา เพื่อเปน 
การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมเสมอ 

 

9.4.8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจํานวน 8 ทานประกอบดวย 
 กรรมการที่เปนผูบริหาร  4 ทาน 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 1 ทาน 
 กรรมการที่เปนอิสระ  3 ทาน 

ดังนั้นกรรมการอิสระคิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
 

9.4.9. การรวมหรือแยกตําแหนง 
ประธานกรรมการเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการ อยางไรก็ตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบไปดวยกรรมการที่ เปนอิสระมากกวา 1 ใน 3  ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหมีการถวงดุลและ 
การสอบทานการบริหารงานได  นอกจากนี้ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่  อยางชัดเจนของแตละ 
คณะกรรมการ ทําใหประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจเด็ดขาดและมีการถวงดุลในตัวมติที่
สําคัญจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัท 
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9.4.10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ ไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ๆ ไดรับมอบหมาย ตลอด
จนความรับผิดชอบ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกๆป 
 
คาตอบแทนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทไดใหนโยบายในการกําหนดคาตอบแทน ใหแกผูบริหารโดยคํานึงถึง
หลักความยุติธรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่ตองการ โดยสามารถสรางแรงจูง
ใจใหมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี  
 
ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบ 56-1 
 

9.4.11. การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะมีตารางกําหนดการประชุมลวงหนาตลอดป โดยปกติจะประชุมทุก ๆ 3 เดือน และจะมี 
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยจะมีวาระกําหนดไวชัดเจนลวงหนา โดยประธานกรรมการหรือ
กรรมการที่ประธานมอบหมายจะมีหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการ
พิจารณาสงใหลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดศึกษาขอมูลกอนเขารวมการประชุม 
 
ตารางแสดงรายละเอียดจํานวนครั้งที่เขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนครั้งของการประชุม 
ชื่อ-สกุล 

ป 2545 ป 2003 (ม.ค.46-ส.ค.46) 
1. นายหวง เหวิน สง 3/7 6/10 
2. นางลู เยน เจียน 7/7 8/10 
3. นายเจิน เตอ จีน 7/7 10/10 
4. นายหยาง โป หลง 7/7 10/10 
5. นายเฉิน เจิ้ง ล่ี*  0/7 1/10 
6. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา* 0/7 1/10 
7. นายจิรวัฒน หวาง* 0/7 1/10 
8. นายพิพัฒน หวังพิชิต* 0/7 1/10 
*หมายเหตุ: นายเฉิน เจิ้งล่ี และกรรมการตรวจสอบ 3 ทานไดแก นายสุรพล ขวัญใจธัญญา นายจิรวัฒน หวาง
และนายพิพัฒน หวังพิขิตไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 
 

9.4.12. คณะอนุกรรมการ 
บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 มีวาระการดํารงต่ําแหนงคราวละ 2ป 
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระทั้ง 3 ทานดังนี้ 

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายจิรวัฒน หวาง กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิพัฒน หวังพิชิต กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังตอไปนี้ 
 สอบถามรายงานทางการเงินของบริษัทกอนเสนอตอคณะกรรมการ 
 ประสานงานกับฝายตรวจสอบภายในของบริษัท การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลของ
ระบบการควบคุมภายในบริษัท 
 สอบถามและพิจารณารายการซึ่งอาจมีความขัดแยงกันทางผลประโยชน 
 พิจารณารายการระหวางกัน 

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานตกลงกันวาจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 
9.4.13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ เพื่อให
ม่ันใจวาเปนไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่บริษัทกําหนด  
 

9.4.14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน การดําเนินธุรกิจที่
สําคัญ และการกํากับดูแลบริษัท ที่ปรากฏในรายงานประจําป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดใหมี
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยพิจารณาและกลั่นกรองงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดไมเปนผูบริหาร
และเปนอิสระ 
 

9.4.15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการจะใหความสําคัญ ตอการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน และถูกตองทันเวลา ทั้งขอมูลทางการเงิน และ
ขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทเมื่อหลักทรัพยไดรับอนุมัติใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรง และเผยแพรทางสื่อของตลาดหลักทรัพย และ Web-Site 
ของบริษัท แตบริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เนื่องจากกิจกรรมในการให 
ขอมูล และติดตอส่ือสารกับนักลงทุน ยังไมมีความจําเปนในขณะนี้ ทั้งนี้ผูลงทุนและผูสนใจสามารถติดตอขอ 
ขอมูลบริษัท ไดที่ โทร. 038-636-800 โทรสาร 038-636-977 หรือที่ E-mail Address: Tycoons@loxinfo.co.th 
อยางไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งหนวยงานดังกลาวหลังจากไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

 

9.5. การดูแลการใชขอมูลภายใน 
9.5.1. บริษัทมีนโยบายดูแลผูบริหารและพนักงานในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดย 

ผูบริหารและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยในชวง 1 เดือนกอนที่
บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน) 
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9.5.2. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน และขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

ของราคาหลักทรัพย และมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ60 วัน
นับจากวันส้ินงวดบัญชี 

 
9.5.3. บริษัทไดกําหนดใหผูบริหารมีหนาที่ จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเปนผูบริหาร ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย พ.ศ.2535 

 
พรอมกันนี้ บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบ พรอมแจงใหทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต ตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรายแรงของความผิดนั้น หาก
พนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่บริษัทได
รับความเสียหาย 
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9.6. พนักงาน 

คาตอบแทนและจํานวนพนักงาน 
จํานวนพนักงานทั้งหมด ส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และ 31 ธันวาคม 2545 มีจํานวน 1,107 คน และ1,028 
คนโดยมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 

ยอดรวม 
หนวยงาน 

30 มิ.ย.2546  31 ธ.ค.2545 
สํานักงานทานประธาน 4 4 
แผนกวางแผน 4 3 
แผนกสารสนเทศ 8 7 
แผนกการตลาดเกี่ยวกับสกรู และเหล็กลวดอบออน 16 14 
แผนกธุรการ 73 68 
แผนกจัดซื้อ 10 9 
แผนกการเงิน 6 5 
แผนกบัญชี 10 11 
แผนกการตลาดเกี่ยวกับเหล็กลวด 12 10 
แผนกขอมูลสถิติ 65 61 
แผนกซอมบํารุง 110 110 
หนวยการผลิตโรงรีด 187 173 
แผนกบําบัดน้ําเสีย 15 14 
หนวยการผลิตสกรู 494 452 
หนวยการผลิตเหล็กลวดอบออน 93 87 

จํานวนพนักงานรวม 1,107 1,028 
เงินเดือน & โบนัส (ลานบาท) 76.50 125.82 

คาเฉล่ียผลตอบแทน (ลานบาท) 0.07 0.12 
 
ทั้งนี้บริษัทเพิ่งจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานเริ่มตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2546 เปนตนมา โดยพนักงานจะจายเงิน
สะสมในอัตรารอยละ 2 ของคาจาง ทุกเดือนในขณะที่บริษัทจะจายเงินสมทบในอัตรารอยละ 4 ของคาจาง  
 
นโยบายการพัฒนาพนักงาน 
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรอันเปนปจจัยหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดเรื่องการฝกอบรม
พนักงานเพื่อเพิ่มความรูและประสิทธิภาพการทํางานใหเปนหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท และจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง
ทั้งพนักงานใหม และการอบรมพิเศษตอพนักงานเดิมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการฝกอบรม เพื่อเปน
การยกระดับคุณภาพในการทํางานของพนักงาน โดยนโยบายคาใชจายจะมีกําหนดเปนรายป ในป 2546 ตั้งงบประมาณไวที่ 
500,000 บาท  
 

สวนที่ 2 หนา 39 


	¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
	¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
	¤èÒµÍºá·¹¼ÙéºÃÔËÒÃ
	¤èÒµÍºá·¹·Õèà»ç¹µÑÇà§Ô¹
	1\) ÊÓËÃÑº§Ç´ÊÔé¹»ÕºÑªÕÊÔé¹ÊØ´�
	
	»ÃÐàÀ·¢Í§¤èÒµÍºá·¹
	
	
	ÃÇÁ





	2\) ÊÓËÃÑº§Ç´ÊÔé¹»ÕºÑªÕÊÔé¹ÊØ´�
	
	»ÃÐàÀ·¢Í§¤èÒµÍºá·¹
	
	
	ÃÇÁ






	¤èÒµÍºá·¹Í×è¹æ
	¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
	¹âÂºÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
	ÊÔ·¸Ô¢Í§¼Ùé¶×ÍËØé¹
	ÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ
	¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼Ùé¶×ÍËØé¹
	ÀÒÇÐ¼Ùé¹ÓáÅÐÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ì
	¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂé§·Ò§¼Å»ÃÐâÂª¹ì
	¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¸ØÃ¡Ô¨
	¡ÒÃ¶èÇ§´ØÅ¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèäÁèà»ç¹�
	¡ÒÃÃÇÁËÃ×ÍáÂ¡µÓáË¹è§
	¤èÒµÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙéºÃÔËÒÃ
	¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
	¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ
	ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã�
	ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
	¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¡Ñº¼ÙéÅ§·Ø¹
	¡ÒÃ´ÙáÅ¡ÒÃãªé¢éÍÁÙÅÀÒÂã¹
	ºÃÔÉÑ·ÁÕ¹âÂºÒÂ´ÙáÅ¼ÙéºÃÔËÒÃáÅÐ�
	¡ÓË¹´àÇÅÒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô�
	ºÃÔÉÑ·ä´é¡ÓË¹´ãËé¼ÙéºÃÔËÒÃÁÕË¹�
	¾¹Ñ¡§Ò¹

