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9. การจัดการ 
 

9.1 โครงสรางการจัดการ 
 

กรรมการผูจัดการ
จอหน เคลนดอน

ผูจัดการฝายรบัซ้ือผลปาลม
ณรงค สุวรรณฤกษ

ผูจัดการฝายพาณิชย
อนุชา ศุภกร

วิศวกรประจําเครือ
สุชาติ เทิดเกียรตขิจร

ผูจัดการฝายสวน
พลัฏฐ ฐิติณัฐชนน

คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน
คคนางค บูรณวิเศษกุล

(รักษาการ)

ผูจัดการแผนกบัญชี
ณัฐพงศดัชณาภภิรมย

ผูจัดการโครงการพิเศษ
สมภณ ตันติธรรม

กรรมการผูจัดการ
จอหน เคลนดอน

ผูจัดการฝายรบัซ้ือผลปาลม
ณรงค สุวรรณฤกษ

ผูจัดการฝายพาณิชย
อนุชา ศุภกร

วิศวกรประจําเครือ
สุชาติ เทิดเกียรตขิจร

ผูจัดการฝายสวน
พลัฏฐ ฐิติณัฐชนน

คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน
คคนางค บูรณวิเศษกุล

(รักษาการ)

ผูจัดการแผนกบัญชี
ณัฐพงศดัชณาภภิรมย

ผูจัดการโครงการพิเศษ
สมภณ ตันติธรรม

 
 

 
9.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

 โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2546 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 
นายอภิรักษ วานิช ประธานกรรมการ 
นายจอหน ฮารวีย เคลนดอน กรรมการ 
นายวิชัย เทพเฉลมิ กรรมการ 
นางพจนา มาโนช กรรมการ 
นางกาญจนา จิตฤดีอําไพ กรรมการ 
นางสาวอังคณา วานิช กรรมการ 
นายพรต ซอโสตถิกุล กรรมการ 
นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายธเนศ  ภูตระกูล กรรมการตรวจสอบ  
นางสาวศุภภางค  จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ  

* กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทมีผลผูกพันบริษัท 
 
 นอกจากนี้บริษัทยังมีที่ปรึกษาคณะกรรมการคือ นายโอสถ โกศิน และนายวิฑูรย  ตั้งตรงจิตต  
  
 เลขานุการบริษัทคือ นายอนุชา ศุภกร 



 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 
หนาท่ี 42 

 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทมหาชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับและมติของที่ประชุมผูถือหุน 

• คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผู
ถือหุน 

• รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอื่นใดกับบริษัท ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองน้ัน 

• กรรมการผูมีอํานาจในการลงนามจะตองประกอบดวยกรรมการสองคนลงนามรวมกัน และประทับ
ตราสําคัญของบริษัท จึงจะกระทําการผูกพันบริษัทได 

• คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดหรือหลายคน หรือนิติบุคคลใหกระทําการรวมกันหรือแยก
กันเพื่อกระทําการแทนบริษัทตามหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทก็ได รวมทั้งการแตง
ต้ังถอดถอนพนักงานของบริษัท และคณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือถอดถอนอํานาจท่ี
ไดมอบแกบุคคลใดๆ น้ันแลวก็ได ทั้งนี้ การมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจท่ี
ทําใหกรรมการผูจัดการ ผูบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการดําเนินธุรกิจการคาปกติโดยท่ัวไปของบริษัทท่ีคณะ
กรรมการไดกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

• กิจการตอไปน้ี จะกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโดยเสียงขางมากของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยที่กรรมการหนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดหนึ่งเสียง 
1. การอนุมัติงบประมาณ และแผนการดําเนินการประจําปของบริษัท 
2. การกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินเปนจํานวนเกินกวา 70 ลานบาท ไมวาเปนการกูยืมเพียงครั้ง
คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันในการกูยืมรายเดียวกัน 

3. การคํ้าประกันในวงเงินเกินกวา 70 ลานบาท ไมวาเปนการคํ้าประกันเพียงคร้ังคราวเดียว
หรือหลายคราวรวมกันในการคํ้าประกันรายเดียวกัน 

• กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัททําขึ้นไมวา
โดยตรงหรือโดยออม หรือถือหุน หรือหุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

• เรื่องที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมา หรือจําหนายไปของ
บริษัทตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ใชบังคับกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี ใหบริษัท
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย  
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9.2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2546 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ ตําแหนง 
นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายธเนศ  ภูตระกูล กรรมการตรวจสอบ  
นางสาวศุภภางค  จรรโลงบุตร กรรมการตรวจสอบ  

 
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ครบถวน ถูกตองและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอคาตอบแทนใหแกผูสอบ
บัญชี 

5. พิจารณา การเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและตีพิมพไวในรายงานประ
จําปของบริษัท ท้ังน้ีรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

 
9.2.3 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2546 บริษัทมีผูบริหารทั้งหมดจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย 
ช่ือ ตําแหนง 
นายจอหน เคลนดอน กรรมการผูจัดการ 
นายณรงค สุวรรณฤกษ ผูจัดการฝายรับซื้อผลปาลม 
นายอนุชา ศุภกร ผูจัดการฝายพาณิชยและการตลาด 
นายพลัฎฐ ฐิติณัฐชนน ผูจัดการฝายสวนและฝายวิจัย 
นายสุชาติ เทิดเกียรติขจร วิศวกรประจําเครือและชีวอนามัย 
นายสมภณ ตันติธรรม ผูจัดการโครงการพิเศษ 
นายณัฐพงศ ดัชณาภิรมย ผูจัดการแผนกบัญช ี

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เปนธุรกรรมตามปกติของบริษัท เชน การจัดซ้ือสินคา วัสดุ เคร่ือง
มือ อุปกรณ เครื่องใช การอนุมัติคาใชจาย เปนตน ตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานที่ได
รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 
แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผูจดัการขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําให
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทําราย



 บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 

 
หนาท่ี 44 

 

 

การที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยในเร่ืองดังกลาว ยกเวนรายการท่ีเปนลักษณะเง่ือนไขทางการคาปกติซ่ึงคณะ
กรรมการไดกําหนดกรอบการพิจารณาไวอยางชัดเจนแลว 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 
1) รวมกันตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของ

บริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับ
ผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท 

2) มีอํานาจอนุมัติคาใชจาย หรือการจายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอํานาจ
หนาท่ีในการดําเนินงานท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

3) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงิน
เดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานในสายงาน 

4) มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของและ
เปนประโยชนตอบริษัท 

5) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
 

แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผูบริหารจะไมรวมถงึการอนุมัติรายการท่ีทําใหผูบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง
รายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยในเร่ืองดังกลาว 
ยกเวนรายการท่ีเปนลักษณะเง่ือนไขทางการคาปกติซ่ึงคณะกรรมการไดกําหนดกรอบการพิจารณาไว
อยางชัดเจนแลว 

 
คุณสมบัติของผูบริหาร 
ผูบริหารขอรับรองวา มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มี
ความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณะชน และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที ่กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหม  
 

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  

การสรรหากรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน โดยใหที่ผูประชุมใหญเปนผูพิจารณาเลือกตั้ง  
• ใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ 
และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได  

• ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสามโดย
อัตรา ถาจํานวนกรรมการแบงออกเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม  
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• ทั้งนี้ในขอบังคับของบริษัทไมไดกําหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ดังน้ันการเลือกต้ังคณะกรรมการของ
บริษัทจะเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งในบริษัทมหาชนนั้นไดกําหนดวิธีการไวเปน
พิเศษเรียกวาการลงคะแนนเสียงสะสม (cumulative voting) โดยมีหลักเกณฑวา  
1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือคูณดวยจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง 
2. ผูถือหุนแตละคน จะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็
ได  

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการท่ีพึงจะมี ถาผูไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสียงเทากันก็จะใชวิธีจับฉลากเพื่อให
ไดกรรมการท่ีบริษัทพึงจะมี  

 
การสรรหากรรมการผูจดัการและผูบริหาร 

 บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการผูจัด
การหรือผูบริหารของบริษัท อยางไรก็ตาม จะพิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถ  
 
9.4 คาตอบแทนผูบริหาร  

9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
คาตอบแทนคณะกรรมการจํานวน 10 ทาน 

ประเภทคาตอบแทน ป 2545 
ลานบาท 

ม.ค. – มิ.ย. 2546 
ลานบาท 

เบี้ยประชุม 5.04 2.52 
 
คาตอบแทนผูบริหารจํานวน 7 ทาน  

ประเภทคาตอบแทน ป 2545 
ลานบาท 

ม.ค. – มิ.ย. 2546 
ลานบาท 

เงินเดือนและโบนัส 23.92 11.48 
 

9.4.2 คาตอบแทนอื่น  
บริษัทมีการตั้งกองทุนเพื่อการเกษียณอายุใหแกพนักงาน โดยพนักงานประจําที่เกษียณอายุจะไดคาชด

เชยตามที่กฎหมายกําหนด และผลประโยชนอีกจํานวนหนึ่งเมื่อตอนเกษียณอายุ ซึ่งเปนไปตามระเบียบของบริษัท 
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9.5 การกํากับดูแลกิจการ  

ที่ผานมาบริษัทมิไดเปนบริษัทจดทะเบียนจึงยังมิไดดําเนินการในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางครบถวน 
อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดนําเสนอหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 
ขอ (Principles of Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหแกที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อปฏิบัติตามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการไดมีความเห็นรวมกันท่ีจะ
ดําเนินการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอดังกลาว โดยใหทําการเปดเผยการปฏิบัติตามในแบบแสดงราย
การขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2) อีกท้ัง ใหบริษัทระบุหลักการกํากับดูแลที่ดี 15 ขอ ใน
แบบ 69-1 ดวย โดยมีหลักการของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดังน้ี 

 
9.5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ  

• ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน 
• คณะกรรมการตองบริหารงานดวยความรอบคอบและระมดัระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
ดวยความสามารถ 

• สนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 
• บริษัทไดจัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดอํานาจการตัดสินใจในระดับตางๆ  
ทําใหการวางแผน การส่ังการ และการควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และมีประ
สิทธภิาพ  

• จัดใหมีการประเมินปจจัยเสี่ยง ทั้งมาจากภายนอก และภายใน  โดยมีการจัดประชุมอยาง
สม่ําเสมอระหวางฝายบริหารเพื่อพิจารณาปจจัยเสี่ยงตางๆ  ท่ีมีผลกระทบตอผลประกอบการของ
ธุรกิจ และประมาณการที่จัดทําไวลวงหนา 

 
9.5.2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

ในป 2545 บริษัทไดมีการจัดประชุมผูถือหุนจํานวน 2 คร้ัง โดยไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน
ทั้งสถานที่จัดประชุมซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง และบริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหกับผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท 
และไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถือหุนและจัดเก็บ
รายงานดังกลาวอยางเปนระเบียบ สามารถใหผูถือหุนตรวจสอบไดเมื่อตองการ 

 
9.5.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  

บริษัทใหความสําคัญของสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังน้ี 
• พนักงาน : บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 
• คูคา : บริษัทไดกําหนดนโยบายและการปฏิบัติงานตางๆ กับคูคาอยางเปนธรรม 
• เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงิน 
• ลูกคา : บริษัทจําหนายสินคาที่มีคุณภาพใหแกลูกคาในราคาที่เหมาะสม 
• คูแขงขัน : บริษัทไมดําเนินธุรกิจที่ทํารายคูแขงขัน 
• สังคม : บริษัทดําเนินธุรกิจท่ีไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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9.5.4 การประชุมผูถือหุน  
บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทั้งสถานที่จัดประชุมซึ่งตั้ง
อยูใจกลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง และจัดใหมีเวลาดําเนินการประชุมอยางเพียงพอ โดยในป 
2545 ที่ผานมาการประชุมผูถือหุนจะมีประธานกรรมการเขารวมประชุมทุกครั้งเพื่อเปนประธานในที่
ประชุม โดยที่ประธานกรรมการจะสนับสนุนใหผูถือหุนมีโอกาสเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและ
ตั้งคําถามเมื่อมีขอสงสัยและประธานกรรมการจะตอบคําถามผูถือหุนใหไดรับความกระจางทุกครั้ง 

 
9.5.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและเห็นชอบนโยบายการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ซึ่งรวมถึงแผนธุรกิจ และงบประมาณบริษัท และคอยติดตามดูแลการดําเนินธุรกิจตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณบริษัทอยางสม่าํเสมอ รวมถึงใหฝายจัดการดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบ
หมายอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลคากิจการและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน และใหมีการ
เปดเผยขอมูลใหแกผูถือหุนอยางมีมาตรฐานและโปรงใส 
คณะกรรมการไดมีการมอบหมายอํานาจหนาที่บางเรื่องใหแกกรรมการผูจัดการ และฝายบริหาร โดย
ที่อํานาจการอนุมัติสูงสุดยังคงเปนของกรรมการทั้งนี้ตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท 

 
9.5.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน  

บริษัทจัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยที่รายการที่กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงมีสวนไดเสีย บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทํารายการน้ันๆ ท้ังน้ีรายการดัง
กลาวเปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีนโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ ใน
ราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีสาม 
 
นอกจากน้ี บริษัทจะจัดใหมีมาตรการคุมครองผูลงทุนที่สามารถตรวจสอบไดภายหลังกลาวคือ บริษัท
จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผู
สอบบัญชี และ บริษัทจะจัดใหมีการรับรองโดยใหกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความจํา
เปนและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
 
บริษัทไดจัดการใหมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน กลาวคือบริษัทหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัด
การฝายและพนักงานของบริษัทใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระ
สําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพย หากบริษัทพบวาผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานของบริษัทกระทํา
ผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดโดย
เด็ดขาด 
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9.5.7 จริยธรรมธุรกิจ  

บริษัทไดแจงใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
9.5.8 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

ปจจุบันบริษัทมีกรรมการที่มิใชผูบริหารจํานวน 9 ทานจากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ทาน และมี
กรรมการตรวจสอบ 3 ทานจากจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ทาน 

 
9.5.9 การรวมหรือแยกตําแหนง  

ประธานกรรมการเปนอิสระและไมมีความสัมพนัธใดๆ กับฝายบริหาร โดยประธานกรรมการคือนาย
อภิรักษ วานิช เปนตัวแทนของกลุมวานิชซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท และประธานกรรมการมิ
ใชเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจัดการท้ังน้ีเพ่ือเปนการแบงอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการ
บริหารงานประจําใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
9.5.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

บริษัทจัดใหมีคาตอบแทนที่จูงใจใหแกกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกิน
ควร นอกจากน้ีคาตอบแทนกรรมการจายในระดับท่ีเปรียบเทียบไดกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน ทั้งนี้กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทน
ท่ีเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการทานน้ัน และคาตอบแทน
ดังกลาวดําเนินการดวยความโปรงใสและไดรับอนุมัติจากผูถือหุน 
 
การจายคาตอบแทนใหแกฝายบริหารไดมีการกําหนดใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมีการจายคาตอบ
แทนท่ีเกินควรและใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 
 
บริษัทกําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 
9.5.11 การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอคร้ัง โดยมีการนําสงหนังสือนัดประชุมพรอม
ขอมลูประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหคณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมตามที่
กําหนดในขอบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไดรับเกียรติจากที่ปรึกษาอาวุโสคือ นายวิฑูรย ตั้งตรง
จิตต ในการเขารวมประชุมคณะกรรมการ เพื่อชวยเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอบริษัท โดย
ตั้งแตป 2545 ที่ผานมามีการประชุมทั้งสิ้น 5 คร้ัง และมกีรรมการเขารวมประชุมสรุปไดดังน้ี 
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ช่ือ ตําแหนง จํานวนคร้ังท่ีเขารวมประชุม 

นายอภิรักษ วานิช ประธานกรรมการ 5 
นายจอหน ฮารวีย เคลนดอน กรรมการ 5 
นายวิชัย เทพเฉลมิ กรรมการ 5 
นางพจนา มาโนช กรรมการ 5 
นางกาญจนา จิตฤดีอําไพ กรรมการ 4 
นางสาวอังคณา วานิช กรรมการ 5 
นายพรต ซอโสตถิกุล กรรมการ 5 
นายสุชาติ เจียรานุสสติ ประธานกรรมการตรวจสอบ  3 
นายธเนศ  ภูตระกูล * กรรมการตรวจสอบ  - 
นางสาวศุภภางค  จรรโลงบุตร * กรรมการตรวจสอบ  - 
* ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 

 
9.5.12 คณะอนุกรรมการ 

บริษัทจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป ตั้ง
แตไดรับการแตงต้ังมีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ส้ิน 2 คร้ังเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ
การดําเนินการเร่ืองระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 
9.5.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทอยูในระหวางการจัดหาบริษัทผูตรวจสอบภายในเพื่อทําการจัดระบบการตรวจสอบภายในใหแก
บริษัท โดยบริษัทเองไดมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ขึ้นตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดมอบหมายใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่จัดหาบริษัทผู
ตรวจสอบภายในเพื่อทําการจัดระบบการตรวจสอบภายในใหแกบริษัทและดําเนินการรวมกับบริษัท
เพื่อทําการตรวจสอบภายในใหแกบริษัทในปแรก ทั้งน้ีเพื่อใหในอนาคตหนวยงานดังกลาวจะสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบภายในไดเองอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทคาดวาจะสามารถจัดหาผูตรวจสอบภาย
ในไดภายในป 2546 

 
9.5.14 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะเปนผูใหความเห็นในรายการระหวางกัน ที่เปด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยจะจัดใหมีการ
รับรองโดยใหกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหวางกัน และหากเกิดกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้น จะใหบริษัทจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับราย
การระหวางกันดังกลาว เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี 
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9.5.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนตอประชาชนเปนคร้ังแรก บริษัทไดเปดเผยขอมูลตางๆ ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน อยางถูกตองครบถวน ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท
อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทตกลงจะมอบหมายใหผูจัดการฝาย
พาณิชยเปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป 

 
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนดังน้ี 

1. บริษัทไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท
ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

2. บริษัทหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝายและพนักงานของบริษัทใชขอมูลภายในของบริษัทที่ยัง
ไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทไปใชเพ่ือ
ประโยชนสวนตนซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย หากบริษัทพบวาผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร ผู
จัดการและพนักงานของบริษัทกระทําผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทจะดําเนินการตามกฎหมาย
และลงโทษแกผูกระทําความผิดโดยเด็ดขาด 

3.  ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทกระทําผิดอันเปนความผิดอาญาตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย บริษัทจะดําเนินการลงโทษอยางรุนแรงอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ดังน้ี 

!"ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 
!"ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือวาจง
ใจกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

!"แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

!"แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 
!"ดําเนินการอ่ืนใดตามมติของคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 
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9.7 บุคลากร  

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 953 คน ดังน้ี 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 
 ระดับผูจัดการ ระดับพนักงาน 
ฝายสวนปาลม 6* 612 
ฝายโรงงาน 3 213 
ฝายวิจัย 1** 58 
ฝายรับซื้อผลปาลม 1 20 
ฝายธุรการและบุคคล 3 18 
ฝายการพาณิชย (การเงินและการตลาด) 3 15 

รวม 17 936 
*รวมผูจัดการฝกงาน 2 คน 
**ผูชวยผูจัดการ 

พนักงานฝายสวนปาลมจํานวน 612 คนของบริษัทแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ พนักงานประจํา 101 คนและ
พนักงานประเภทงานเหมาซึ่งจะไดรับคาจางตามผลงาน 511 คนซ่ึงเปนแรงงานดูแลรักษาสวนปาลมและเก็บเก่ียวผล
ปาลม 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2545 เปนเงินประมาณ 114.30 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยเงินเดือน คาลวง
เวลา เบ้ียเล้ียง และโบนัส 

บริษัทไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน
เสมอมา  อัตราการยายงานของพนักงานของบริษัทอยูในระดับต่ํา และพนักงานของบริษัทไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน  

ในป 2545 บริษัทมีคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 0.50 ลานบาท บริษัทมีนโยบาย
พัฒนาพนักงาน โดยมีการสงผูบริหารและพนักงานของบริษัทไปฝกอบรมหรือไปเขารวมการสัมมนาทั้งในประเทศและตาง
ประเทศอยางสม่ําเสมอ   
 


