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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางองคกร

โครงสรางองคกรของ บริษัท ในปจจุบัน สามารถแสดงไดดังแผนผังตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

โครงการเฉพาะกิจ กรรมการ ผูจัดการใหญ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สํ านักกฎหมาย
VP Legal Affairs

รองผูจัดการใหญ (EVP)
สายงานการผลิต

Chief Production Officer
(CPO)

รองผูจัดการใหญ (EVP)
สายงา นการบริหาร

Chief Administration Officer
(CAO)

ผูชวยผูจัดการใหญ (SVP)
สายงานกลยุทธและการเงิน

Chief Corporate
Finance & Strategy Officer (CF&S)

ผูชวยผูจัดการใหญ (SVP)
สายงานธุรกิจ

Chief Business Officer  (CBO)

ฝายผลิต
VP Operation

ฝายซอมบํ ารุง
VP Mai ntenance

ฝายคุณภาพและ
ความปลอดภัย
VP Quality & Safety

ฝายเทคนิคและ
วิศวกรรมโรงงาน (VP)
Technics & Engineering

ฝายระบบสารสนเทศ
VP Information Systems

ฝายทรัพยากรมนุษย
VP Human Resource

ฝายบริหารและจัดหา
VP Administration &
Procurement

ฝายกลยุท ธและ
การพัฒนาโครงการ
VP Corporate Strategy &
Project Development

ฝายธุรกิจการคา
VP Commercial
Operation

ฝายการตลาด
VP Marketing

ฝายบัญชีและการเงิน (VP)
Accounting & Finance

สํ านักกํ ากับดูแลองคกร
VP Corporate GovernanceProject Expansion

EO/EG
TQA

President & CEO

Board of Directors  คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน
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9.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน ดังตอไปนี้

ชื่อ ตํ าแหนง
นายมนู เลียวไพโรจน ประธานกรรมการ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ รองประธานกรรมการ
นายอดิเทพ พิศาลบุตร กรรมการ
นายพละ  สุขเวช กรรมการ

นายชลณัฐ  ญาณารณพ กรรมการ
นายอดิศร  พลอยสังวาลย กรรมการ
ดร. วิโรจน มาวิจักขณ กรรมการ
ดร. ไพรินทร ชูโชติถาวร กรรมการ
นายโชคชัย อักษรนันท กรรมการ

พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา กรรมการ
นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ

นายเจนตชัย  ล้ิมวัฒนะกูร กรรมการ
ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ กรรมการ
นายโอฬาร  ไชยประวัติ กรรมการ

นายภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ กรรมการ

กรรมการของบริษัทจะมีวาระการดํ ารงตํ าแหนง 3 ป และในการประชุมสามัญประจํ าปทุกครั้ง กรรมการจะออกจาก
ตํ าแหนงตามวาระเปนอัตราหนึ่งในสาม สํ าหรับคณะกรรมการชุดปจจุบันทั้งหมดไดรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546  
ดังนั้น ในป 2547 และ 2548 (ปที่ 1 และปที่ 2 หลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํ ากัด) กรรมการจะตองออกจาก
ตํ าแหนงตามวาระโดยวิธีการจับสลาก และในปตอไป กรรมการที่อยูในตํ าแหนงนานที่สุดจะเปนผูออกจากตํ าแหนง

9.2.1 กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท

ช่ือและจํ านวนกรรมการซึ่งมีอํ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายอดิเทพ พิศาลบุตร ลงลายมือช่ือรวมกับ
กรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคนและประทับตราสํ าคัญของบริษัท หรือ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ หรือ นายพิชัย 
ชุณหวชิร หรือ นายมนู เลียวไพโรจน หรือ นายพละ สุขเวช หรือ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา หรือ นายวิโรจน มาวิจักขณ ลง
ลายมือช่ือรวมกับ นายไพรินทร ชูโชติถาวร หรือ นายชลณัฐ ญาณารณพ หรือ นายอดิศร พลอยสังวาลย หรือ นายทองฉัตร 
หงศลดารมภ หรือ นายโชคชัย อักษรนันท หรือ นายเจนตชัย ล้ิมวัฒนะกร หรือ นายโอฬาร ไชยประวัติ หรือ นายภิรมยศักดิ์ 
ลาภาโรจนกิจ รวมเปนสองคนและประทับตราสํ าคัญของบริษัท
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9.2.2 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

ขอบังคับของบริษัท มีบทบัญญัติเกี่ยวกับองคประกอบ  การแตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตํ าแหนงกรรมการบริษัท 
ซึ่งสามารถสรุปสาระสํ าคัญไดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํ านวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 16 คนซึ่งเลือกตั้งและ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน กรรมการแตละคนตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและขอบังคับกํ าหนด ทั้งนี้ กรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
(2) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํ านวนไมเกินกวาจํ านวนกรรมการที่จะพึงมี

ไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น โดย
กรรมการที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํ านวนหุนที่ผูถือหุน
นั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํ านวนเกินกวาจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีได
ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใชวิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 
บุคคลแตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํ านวนหุนที่ผู
ถือหุนนั้นมีอยูทั้งหมดตาม (1) โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคล
หนึ่งมากนอยเพียงใดไมได โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูไดรับ
การเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได
รับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานในที่ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงช้ีขาด

3. ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนงตามวาระเปนอัตราหนึ่งในสาม ถา
จํ านวนกรรมการที่จะออกจากตํ าแหนงตามวาระแบงใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํ านวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะตองออกจากตํ าแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหกรรมการจับสลากกันวาผูใด
จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการทานที่อยูในตํ าแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตํ าแหนง กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํ ารงตํ าแหนงใหมได

4. นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตํ าแหนงเมื่อตาย หรือลาออก หรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย หรือที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก หรือศาลมีคํ าสั่งใหออก
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5. กรรมการทานใดจะลาออกจากตํ าแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได

6. ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในตํ าแหนงที่วางในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตํ าแหนงจะเหลือนอยกวาสองเดือน

มติในการเลือกตั้งกรรมการในกรณีนี้จะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู

บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตํ าแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ตนแทน

7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตํ าแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํ านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 9.2.3 อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ

อํ านาจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สํ าคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปไดดังนี้

1. จัดการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอด
จนมติของที่ประชุมผูถือหุน

2. กํ ากับดูแลการบริหารงานของฝายจัดการใหดํ าเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. กํ าหนดขอบังคับภายในของบริษัทในเรื่องตาง ๆ
4. พิจารณางบประมาณประจํ าป ซึ่งประกอบดวยงบทํ าการ และงบลงทุน
5. จัดใหมีการทํ างบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหผูสอบบัญชี

ตรวจสอบใหเสร็จกอนนํ าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
6. มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการ
7. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดํ าเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอํ านาจเพื่อ

ใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํ านาจนั้น ๆ ได

8. ประชุมคณะกรรมการ จัดใหมีและเรียกประชุมผูถือหุน จัดทํ ารายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานการประชุมผูถือหุน

9. กํ าหนดชื่อกรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราสํ าคัญของบริษัท
10. พิจารณากํ าหนดโครงสรางของบริษัท
11. พิจารณาการใหความยินยอมกรณีที่กรรมการคนใดซื้อทรัพยสินของบริษัท หรือขายทรัพยสินใหแกบริษัท 

หรือกระทํ าธุรกิจกับบริษัท ไมวากระทํ าในนามของตนเองหรือของบุคคลอื่น
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12. จัดทํ าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ที่เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติการ
จัดสรรกํ าไรสุทธิประจํ าปเปนทุนสํ ารอง

13. พิจารณาการจายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อบริษัทมีกํ าไรสมควรพอ และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบในการประชุมคราวตอไป

อยางไรก็ดี ในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดํ าเนินการ

1. การเขาทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่ใชบังคับแกการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

2. การไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สํ าคัญของบริษัทตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใชบังคับแกการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน

3. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญใหแกบุคคลอื่น
4. การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
5. การท ํา แกไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกับการใหเชากจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสวนทีส่ ําคญั การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกํ าไรขาดทุนกัน
6. การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
7. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุนกู
8. การควบหรือเลิกบริษัท
9. การประกาศจายเงินปนผลประจํ าป
10. กิจการอื่นใดที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกํ าหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน

กอนดํ าเนินการ

 คณะกรรมการจะเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน
กรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะเปนประธานในที่ประชุม และมีสิทธิออกเสียงช้ีขาดในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันในที่
ประชุมคณะกรรมการ  นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนผูจัดการใหญ และเลขานุการคณะ
กรรมการ โดยเรียกวา กรรมการผูจัดการใหญ

9.2.4 อํ านาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 กรรมการผูจัดการใหญมีอํ านาจหนาที่ดํ าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ
ปกติของบริษัท และดํ าเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามมติคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

1.  รับผิดชอบในการบริหารงานทั้งปวงของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. สรางวิสัยทัศนและกํ าหนดพันธกิจ เพื่อกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินงานและพัฒนาองคกรในระยะยาว
3 . รับผิดชอบผลประกอบการทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจใหครบวงจร เพื่อใหไดผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตรในอัตราที่เหมาะสมเทียบไดกับธุรกิจปโตรเคมีทั้งในและตางประเทศในระยะยาว
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4. ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา โดยการพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง มีการจัดสงที่ทัน
เวลา และมีการสํ ารองผลิตภัณฑไวอยางเพียงพอกับความตองการ ดวยราคาที่เปนธรรม

5. พัฒนาบริษัทใหประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
6. พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีความรูความสามารถเต็มศักยภาพ สรางวัฒนธรรมองคกร จรรยาบรรณ

วิชาชีพ
7. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ กระบวนการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง โดยอาศัยทรัพยากร

ที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพ

9.2.5 การเขาทํ ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50 ของทุน
ชํ าระแลวของบริษัทนั้น) เขาทํ ารายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือกระทํ าการเพื่อใหไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
สํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอยในลักษณะที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กํ าหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ใชบังคับแกการทํ ารายการที่ เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ประกาศตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนดไวในเรื่องดังกลาว

ในกรณีที่บริษัทจะตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการตกลงเขาทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือ
จํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สํ าคัญของบริษัท ตองไดรับคะแนนเสียงไมต่ํ ากวา 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ไดพิจารณาแตงตั้งกรรมการ 3 
ทาน ซึง่มคีณุสมบติัตามทีกํ่ าหนดไวในประกาศตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย วาดวยคณุสมบติัและขอบเขตการด ําเนนิงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยกรรมการเหลานี้เปนกรรมการผูซึ่ง (1) มิใช
เปนกรรมการบริหาร ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม 
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท (2) มิไดมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้ง
ในดานการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมถึงไมมีผลประโยชน
หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอนวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 เวนแตคณะกรรมการของบริษัทเห็นวา การเคย
มีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ (3) มิไดถือหุน
สามัญของบริษัทไมวาโดยตนเองหรือโดยผูที่เกี่ยวของเกินกวารอยละ 5 ของทุนชํ าระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ (4) มิไดเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท (5) ไมไดรับ
การแตงต้ังใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของ
กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท และ (6) สามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยอิสระและไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
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ทั้งนี้ หนึ่งในจํ านวนคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูที่มีความรูดานบัญชีและการเงินซึ่งสอดคลองตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดวางไว คณะกรรมการตรวจสอบจํ านวน 3 ทาน
ประกอบดวย

ชื่อ ตํ าแหนง
นายทองฉัตร หงศลดารมภ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโอฬาร ไชยประวัติ กรรมการตรวจสอบ

นาย ภิรมยศักดิ์ ลาภาโรจนกิจ กรรมการตรวจสอบ

โดย นาย โอฬาร ไชยประวัติ เปนกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรูดานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ
กรรมการไดมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งให นาย ศิริพงษ สืบสุข ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน  เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการดํ าเนินกิจการของบริษัทเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาการ
ประกอบกิจการของบริษัทนั้นถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนดและแนะนํ า ทั้งนี้ 
เพื่อเปนการคุมครองบริษัทและผูถือหุนของบริษัท โดยมีสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน ทํ าหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอาจมีการวาจางผูเช่ียวชาญและผูชํ านาญการภายนอกในกรณีที่จํ าเปน เพื่อชวยเหลือการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอีกดวย

อนึง่ เพือ่ใหสอดคลองกบัแนวทางปฏบิติัทีด่ขีองคณะกรรมการตรวจสอบทีต่ลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยไดวางไว 
บริษัทมีความมุงหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนพิเศษไดหากมีการรองขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบ
บัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบจะมีคะแนนเสียง
คนละ 1 เสียง และใชเสียงขางมากเปนเกณฑ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบที่สํ าคัญโดยสรุปไดดังตอไปนี้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และการตรวจสอบภายใน (internal audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ

บริษัท  เพื่อนํ าเสนอตอผูถือหุน
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ

สอบ

9.4 คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี (good corporate governance)   ในเดือนสิงหาคม 2546 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติใหจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทนขึ้น และใหแตงตั้งกรรมการบริษัท
จํ านวน 4 ทานเปนกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย

ชื่อ ตํ าแหนง
นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน

นายโชคชัย อักษรนันท กรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน
นายพิชัย ชุณหวชิร กรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน

นายทองฉัตร หงศลดารมภ กรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน มีหนาที่และความรับผิดชอบที่สํ าคัญโดยสรุปไดดังตอไปนี้

1. กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และผูจัดการใหญ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการบริษัท หรือผูจัดการใหญ เพื่อ

เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ
3. กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการกํ าหนดคาตอบแทนที่เปนธรรม และสมเหตุสมผลใหแกคณะกรรมการ

บริษัท และผูจัดการใหญ
4. พิจารณาและนํ าเสนอเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัทตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
5. พิจารณาและนํ าเสนอเกี่ยวกับคาตอบแทนผูจัดการใหญตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

อนุมัติ
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9.5 รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 15 กันยายน 2546

ผูบริหารของบริษัทซึ่งรวมทั้งกรรมการผูจัดการใหญจะไดรับการแตงตั้งเปนครั้งคราวโดยใชมติเสียงขางมากของ
คณะกรรมการ ในจํ านวนผูบริหารของบริษัท นายอดิเทพ พิศาลบุตร นายสหัสชัย พาณิชยพงศ นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล และ
นายสัมฤทธิ์ สํ าเนียงเปนผูบริหารระดับสูงที่ ปตท. มอบหมายใหมาปฏิบัติงานในบริษัท

รายช่ือผูบริหารของบริษัทมีดังตอไปนี้

ชื่อ ตํ าแหนง
นายอดิเทพ พิศาลบุตร กรรมการผูจัดการใหญ
นายสหัสชัย พาณิชยพงศ รองผูจัดการใหญสายงานการผลิต
นายวุฒิชัย สัตยพานิช รองผูจัดการใหญสายงานการบริหาร
นายมานพ เกิดลาภผล ผูชวยผูจัดการใหญสายงานธุรกิจ

นายเจียมศักดิ์ นันทนาเนตร ผูชวยผูจัดการใหญทํ าหนาที่ ผูอํ านวยการโครงการ
ขยายกํ าลังการผลิตและผลิตภัณฑ

นางพันธทิพ อึ๊งผาสุข ผูจัดการฝาย รักษาการผูชวยผูจัดการใหญ
สายงานกลยุทธและการเงิน

นายสัมฤทธิ์ สํ าเนียง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
นายเล็ก กุลประดิษฐรมย ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
นางทัศนาลักษณ สันติกุล ผูจัดการสํ านักกํ ากับดูแลองคกร
นายนัฐวุฒิ พุทธิการันต ผูจัดการสํ านักกฎหมาย
นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ผูจัดการฝายบริหารและจัดหา
นายธเนศ เจริญทรัพย ผูจัดการฝายทํ าหนาที่ ผูอํ านวยการโครงการ

ผลิตภัณฑ EO/EG
นายสุวิทย ทินนโชติ ผูจัดการฝายการผลิต
นายศักดิ์ศรี สวาทสุต ผูจัดการฝายซอมบํ ารุง
นายบพิตร ศรีวะรมย ผูจัดการฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

นายพลรบ บุรุษรัตนพันธุ ผูจัดการฝายทํ าหนาที่ผูอํ านวยการโครงการพัฒนาเพิ่ม
ผลผลิตทั่วทั้งองคกร

นายเสริมศักดิ์ ศรียาภัย ผูจัดการฝายเทคนิคและวิศวกรรมโรงงาน
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9.6 คาตอบแทนผูบริหาร   

9.6.1 คาตอบแทนรวมของกรรมการ บริษัท

หนวย: บาท
ป 2545 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2546คาตอบแทน จํ านวนราย คาตอบแทน จํ านวนราย คาตอบแทน

โบนัส 13 3,989,041 15 -
เบี้ยประชุม 13 4,692,742 15 2,474,000
รวม 13 8,681,783 15 2,474,000

9.6.2 คาตอบแทนรวมของผูบริหาร บริษัท

หนวย: บาท
ป 2545 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2546คาตอบแทน

จํ านวนราย คาตอบแทน จํ านวนราย คาตอบแทน
เงินเดือนรวม 5 16,149,804 5 8,690,832
เงินรางวัลพิเศษ 5 3,751,743 5 -
เงินสมทบกองทุน
สํ ารองเลี้ยงชีพ

5 685,961 5 368,483

รวม 5 20,587,508 5 9,059,315
หมายเหตุ:  คํ าวา “ผูบริหาร” หมายถึง กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสี่รายแรกตอจากกรรมการผูจัดการใหญลงมา

9.7 พนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัท จางพนักงานจํ านวน 476 คน ในจํ านวนนี้ มีพนักงาน 452 คนซึ่งทํ างานอยูใน
โรงงานโอเลฟนส สวนที่เหลือทํ างานอยูที่สํ านักงานใหญ ไมมีพนักงานคนใดเปนสมาชิกสหภาพ และบริษัทไมเคยมีการนัด
หยุดงานหรือเกิดความวุนวายทางดานแรงงานที่สํ าคัญอื่น ๆ บริษัทไดจัดใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในแผนการปรับปรุง
องคกรทั่วบริษัท ซึ่งมีแนวความคิดคลายคลึงกับ quality circle โดยรวมแลว บริษัทเชื่อวา บริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับ
พนักงาน

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่สามารถทํ าการซอมบํ ารุงและบริหารจัดการอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการผลิตของบริษัท
ไดดวยตัวเองเปนสวนใหญ โดยแทบจะไมไดใชบริการจากที่ปรึกษาภายนอกหรือขอการสนับสนุนจากผูขาย  ที่ผานมาบริษัท
ใชบุคลากรของบริษัทเองในการออกแบบและดํ าเนินการเพิ่มกํ าลังการผลิต รวมถึงการปรับปรุงอื่น  ๆ ในโรงงานโอเลฟนส
ปจจุบันของบริษัท ทั้งนี้ ในการกอสรางหนวยผลิตเอทิลีนใหม บริษัทไดอาศัยประสบการณที่มีจากโรงงานโอเลฟนสปจจุบัน
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มาใชในการทํ าหนาที่ควบคุมดูแลโครงการเอง ซึ่งชวยใหบริษัทลดคาใชจายในการลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีของ
โรงงานอีโอ/อีจีที่จะสรางขึ้น บริษัทประสงคที่จะจางบุคคลภายนอกเขามาเปนผูควบคุมดูแลโครงการ เนื่องจากเปนครั้งแรก
ในโครงการอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลางหรือปลายนํ้ า (intermediate or downstream petrochemical project) ของบริษัท

บริษัทไมคาดวาจะมีจํ านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญอันเนื่องมาจากหนวยผลิตเอทิลีนใหม เนื่องจาก
โรงงานปจจุบันของบริษัทไดใชเทคโนโลยีที่ใชวัตถุดิบที่เปนสภาพกาซอยูแลว บริษัทไมคาดวาจะมีคาใชจายจากการฝกอบ
รมที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ใชวัตถุดิบเปนสภาพกาซซึ่งจะใชในหนวยผลิตเอทิลีนใหม ในขณะนี้ 
บริษัทไมสามารถประเมินจํ านวนพนักงานที่บริษัทจะตองการเพิ่มหรือคาใชจายในการฝกอบรมที่จะเกิดขึ้นสํ าหรับโรงงาน
อีโอ/อีจีได

9.7.1 จํ านวนบุคลากรแบงตามสายงานหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 (ไมรวมพนักงาน 5 อันดับแรก)

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546

สํ านักผูจัดการใหญ 11 10
รองผูจัดการใหญบริหาร 1 2
รองผูจัดการใหญปฏิบัติการ 2 1
สํ านักวางแผนองคกรและพัฒนาธุรกิจ 18 18
สวนตรวจสอบภายใน 5 5
สํ านักกฎหมาย 6 6
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 13 13
ฝายบริหารและจัดหา 26 26
ฝายธุรกิจ 15 15
ฝายการเงินและการบัญชี 23 22
ฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 17 17
ฝายเทคนิค 41 41
ฝายการผลิต 142 143
ฝายวิศวกรรม 33 33
ฝายซอมบํ ารุง 91 88
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 10
โครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองคกร 8 7
โครงการขยายกํ าลังการผลิต 10 14
    รวม (ไมรวมพนักงาน 5 อันดับแรก) 474 471
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9.7.2 คาตอบแทนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)

คาตอบแทนทั้งหมดของพนักงานไดแก เงินเดือน โบนัส และเบี้ยเลี้ยง พนักงานอาจไดรับเงินชวยเหลือสํ าหรับบาน
พัก การรักษาพยาบาล การศึกษา และรายการเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ บริษัทสมทบเงินจํ านวนรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงาน
เขากองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานจะตองสงเงินสมทบดวยเปนจํ านวนรอยละ 5-10 ของเงินเดือนของตน นอกจากนี้
บริษัทยังใหผลประโยชนอื่น ๆ แกพนักงาน อาทิเชน การหยุดพักผอนประจํ าป การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอด การ
ประกันการทุพพลภาพเงินชวยเหลือบุตร การรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว และเงินชวยเหลืองานศพ บริษัทเชื่อวาระดับ
คาตอบแทนและผลประโยชนของบริษัทที่ใหแกพนักงาน อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดกับผูผลิตอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีในประเทศไทย

บริษัทพิจารณากํ าหนดการขึ้นเงินเดือนโดยอางอิงอัตราเงินเดือนในกลุมผูผลิตปโตรเคมีภัณฑในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ทั้งนี้ การขึ้นเงินเดือนสํ าหรับป 2543 ถึงป 2545 ที่ผานมามีอัตราสูงกวาอัตราเงินเฟอของประเทศไทย นอกจากนี้ 
บริษัทจะพิจารณาจายเงินโบนัสใหกับพนักงานทุกสิ้นป จํ านวนเงินโบนัสที่จายโดยเฉลี่ยขึ้นอยูกับผลการดํ าเนินงานของ
บริษัทในปนั้น ๆ พนักงานของบริษัทจะไดรับการประเมินผลการทํ างานทุกครึ่งป สวนหนึ่งของการขึ้นเงินเดือนประจํ าปและ
การจายเงินโบนัสของพนักงานแตละคนจะเปนไปตามความดีความชอบ และขึ้นอยูกับผลการประเมินผลการทํ างานทุก 6 
เดือน

คาตอบแทน รอบปสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม  2545

รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน  2546

เงินเดือนรวม 266,585,154 140,161,196
เงินรางวัลพิเศษ 40,052,058 -
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 17,956,897 9,436,180
คาตอบแทนอื่น 8,667,385 6,005,524
รวม 333,261,494 155,602,900

9.8 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บรษิทัไดใหความส ําคญักบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลโดยถอืเปนการลงทนุทีจ่ ําเปนและเปนสิง่ส ําคญัทีต่องด ําเนนิการ
ทั้งนี้ ณ มิถุนายน 2546 พนักงานของบริษัทจํ านวน 195 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และพนักงานจํ านวน 87 คนมี
วุฒิการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี และพนักงานจํ านวน 121 คนไดทํ างานรวมกับบริษัทหรือในบริษัทรวมมาเปนระยะเวลา
กวา 10 ป บริษัทไดทุมเททรัพยากรบุคคลจํ านวนมากในแผนงานที่จะใหการศึกษาและฝกอบรมแกพนักงานอยางเต็มที่ 
รวมทั้งโครงการใหทุนการศึกษาเพื่อใหผูจัดการสวนเขารวมหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจนอกเวลาที่มหาวิทยาลัยใน
ประเทศ และการฝกอบรมความรูการจัดการธุรกิจหลักสูตร Mini MBA เปนการภายในสํ าหรับผูจัดการแผนก นอกจากนี้  
สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งสังกัดฝายทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะรับผิดชอบในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
รวมกับผูบังคับบัญชาหนวยงานตาง ๆ โดยมีแนวทางในการดํ าเนินการ ดังนี้
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9.8.1 แนวทางดํ าเนินการ

สวนทรัพยากรบุคคลไดดํ าเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ทํ าการพิจารณาหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานโดยแบง
เปน 2 ลักษณะคือ

1. การฝกอบรมภายใน (In-House Training) เปนการฝกอบรมโดยหนวยงานตนสังกัดหรือโดยฝายทรัพยากร
บุคคลซึ่งมีการจัดทํ าแผนการฝกอบรมภายใน โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก งบประมาณ เวลา สถานที่ ผู
เขารับการฝกอบรม สัมมนา และวิทยากร เปนตน การฝกอบรมภายในนี้มุงเนนเพื่อพัฒนาบุคลากรให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและปลอดภัย

2. การฝกอบรมภายนอกหรือตางประเทศ (Public/Oversea Training) หนวยงานตนสังกัดจะเปนผูขออนุมัติ
สงพนักงานไปฝกอบรมสัมมนา ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของไดแก 
หลักสูตรที่จัด งบประมาณ ประโยชนจากการฝกอบรมเปนตน

ทั้งนี้ สวนทรัพยากรบุคคลจะเปนผูดูแลคาใชจายงบประมาณกลางของทุกหนวยงานโดยจะใชขอมูลที่หนวยงานตน
สังกัดเปนผูสั่งรวบรวมเพื่อเปนแนวทางการดํ าเนินการดานการจัดหาหลักสูตรและการบริหารงบประมาณ

9.8.2 งบประมาณ

งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท เปนงบประมาณกลาง โดยสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝาย
ทรัพยากรบุคคลจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํ างบประมาณ ซึ่งรายจายทางดานการฝกอบรมและการศึกษาของพนักงานของ
บริษัทในป 2543 มีจํ านวน 5.5 ลานบาท ในป 2544 มีจํ านวน 6.8 ลานบาท  และในป 2545 มีจํ านวน 8.0 ลานบาท และสํ าหรับ
ปงบประมาณ 2546 ไดรับอนุมัติเปนจํ านวน 11.0 ลานบาท



บริษัท ไทยโอเลฟนส จํ ากัด (มหาชน) สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         
สวนที่ 2 หนา 136

9.9 การกํ ากับดูแลกิจการ

บริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเสริมสรางใหการทํ างานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
มีการบริหารความเสี่ยง มีการกํ าหนดจริยธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการใหความสํ าคัญและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

หลักการกํ ากับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติของบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะชวยเสริมสรางมูลคาเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการ

แขงขัน เพื่อประโยชนของผูถือหุนในระยะยาว บริษัทจึงไดกํ าหนดหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนในเรื่องของแนวทางการ
ดํ าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการอยางโปรงใส ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงสิทธิอันชอบธรรมของผูมีสวนไดเสียของบริษัท

ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน บริษัทจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมวาระการประชุม ใหผูถือหุนทุกรายทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และบริษัทนํ า
เสนอขอมูลประกอบการประชุมแกผูถือหุนอยางครบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจ โดยมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง 
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ในการดํ าเนินธุรกิจบริษัทคํ านึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม อาทิเชน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา  คูคา หนวยงานรัฐหรือองคกร
อื่นใดที่เกี่ยวพัน โดยมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม ตามสิทธิที่ผูมีสวนไดเสียพึงจะไดรับ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกํ าหนดที่ใหความคุมครองตอผูมีสวนไดเสียอยางเครงครัด

การประชุมผูถือหุน การประชุมผูถือหุนของบริษัท กรรมการทุกทานไดเห็นถึงความสํ าคัญ และบริษัทไดจัดสรรเวลาการประชุมใหอยางเหมาะสม และเปด
โอกาสใหผูถือหุนทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็นไดเทาเทียมกันและไดมีการบันทึกขอคิดเห็นที่สํ าคัญไวในรายงานการประชุมดวย
ทุกครั้ง
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หลักการกํ ากับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติของบริษัท
ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาแผนการดํ าเนินงาน เปาหมาย แผนกลยุทธ งบประมาณของบริษัท ตลอดจนมีการกํ ากับดูแลใหฝาย

จัดการดํ าเนินการตามนโยบาย ติดตามผลการดํ าเนินงานตามแผนงานและการใชจายงบประมาณประจํ าเดือน รวมทั้งจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการกํ าหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิด
ชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญอยางชัดเจน

ความขัดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการไดพิจารณาและกํ ากับดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  และในการทํ าธุรกรรมที่มี
ลักษณะดังกลาว การกํ าหนดราคาและเงื่อนไขจะปฏิบัติเปนไปตามขอบังคับฯ และระเบียบฯ ของบริษัทเสมือนกับการทํ าธุรกรรมกับ
บุคคลภายนอก

จริยธรรมธุรกิจ บริษัทไดประกาศใชหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติในการดํ าเนินธุรกิจที่ดี ที่มีการระบุถึงจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝาย
จัดการ และพนักงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยผูเกี่ยวของไดลงนามรับทราบ และตกลงที่จะถือปฏิบัติ

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวน 15 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหารจํ านวน 1 ทาน
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํ านวน 11 ทาน
 กรรมการที่เปนอิสระจํ านวน 3 ทานโดยมีคุณสมบัติตามขอกํ าหนดของคณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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หลักการกํ ากับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติของบริษัท
การรวมหรือแยกตํ าแหนง ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญ และโครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ

ที่เปนอิสระจํ านวน 3 ทาน ซึ่งจะทํ าใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร บริษัทไดกํ าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารจะเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน โดยผลตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบริหารแสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีการกํ าหนดการประชุมโดยปกติอยางนอยปละ 3 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจํ าเปน โดยมีการ
กํ าหนดวาระการประชุมชัดเจนลวงหนา และมีวาระการรายงานผลการดํ าเนินงานเปนประจํ า โดยมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
ระเบียบวาระการประชุมกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแต
เปนกรณีเรงดวนเพื่อรักษาประโยชนของบริษัท อาจมีการแจงลวงหนานอยกวา 7 วัน ทั้งนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ
อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่มีการรับรองความถูกตองจากคณะกรรมการเพื่อใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัท ไดแก กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํ ารง
ตํ าแหนงคราวละ 3 ป ประกอบดวย กรรมการจํ านวน 3 คน คือ 1. นายทองฉัตร หงศลดารมภ 2. นายโอฬาร ไชยประวัติ 3. นายภิรมยศักดิ์ 
ลาภาโรจนกิจ โดยเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนด
โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนดซึ่งจะมีการประชุม
อยางสมํ่ าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน เพื่อกํ าหนดหลักเกณฑการสรรหาและการ
กํ าหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญใหเปนไปอยางโปรงใส สํ าหรับการกํ าหนดคาตอบแทนของบริษัทได
พิจารณาขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีลักษณะใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการ
พิจารณาและนํ าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
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หลักการกํ ากับดูแลกิจการ แนวทางปฏิบัติของบริษัท
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทใหความสํ าคัญตอระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  ซึ่งไดกํ าหนดภาระหนาที่ อํ านาจการดํ าเนิน

การของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน โดยมีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยก
หนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบกันอยางเหมาะสม รวมถึงการควบ
คุมภายในเกี่ยวกับระบบทางการเงิน

บริษัทมีสวนตรวจสอบภายในทํ าหนาที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
หลักและรายงานทางการเงินที่สํ าคัญของบริษัทไดดํ าเนินการตามแนวทางที่กํ าหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกํ าหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท และรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการใหญและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจํ าป ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อยางสมํ่ าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีในการจัดทํ า รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบ
คุมภายใน

ความสัมพันธกับผูลงทุน ภายหลังจากบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อดูแลใหมี
การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา
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9.10 การกํ ากับดูแลการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารนํ าขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไป
ใช เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย รวมทั้งกรรมการและผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยน
แปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกํ าหนดโทษตามมาตรา
275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
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