
                                  

 
9 การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการ 

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2546 
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 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท 
  ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. นายวีระวัฒน ชลวณิช  ประธานกรรมการ 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  กรรมการ 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการ 
4. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
5. นายสุทัศน  ขันเจริญสุข  กรรมการ 
6. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ  กรรมการ 
7. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  กรรมการ 
8. ดร. วิชิต แยมบุญเรือง  กรรมการอิสระ 
9. นายอานุภาพ จามิกรณ  กรรมการอิสระ 
10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต  กรรมการอิสระ 

* เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ นายบรรลือ ศรีโปดก 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย 
1. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุมิตร ชาญเมธี นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสอง

ในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราบริษัทฯ หรือ  
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือนายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือนายสุมิตร ชาญเมธี หรือนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 

คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือนายสุทัศน  ขันเจริญสุข หรือ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 
รวมเปนสองคนและประทับตราบริษัทฯ 

 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจ

มอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆได ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบ
อํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร การมอบอํานาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตาม

สวนที่ 2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย   42 
 
 

หนาที่



                                   

ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติไว 

2. คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯได  
3. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯมีผลกําไรสมควรพอ

ที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 
4. คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯตลอดจนมติของที่

ประชุมผูถือหุน เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชนเรื่องที่กฎหมายกําหนด
ใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด เปนตน 

5. คณะกรรมการตองประชุมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง โดยมีกรรมการมารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเปนเสียงช้ีขาด 

6. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปผูถือหุนภายในสี่เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัทฯ 

7. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯทราบโดยไมชักชา ในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมใน
สัญญาใดที่บริษัทฯทําขึ้น หรือในกรณีที่จํานวนหุนหรือหุนกูของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยูมี
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

8. กรรมการตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุน
สวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯไมวาเขาทําเพื่อประโยชนตนเอง หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี
มติแตงตั้งกรรมการผูนั้น 

 

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน มีดังนี้ 
รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการบริหาร 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการบริหาร 
4. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  กรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 13 
สิงหาคม 2546 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย) 
1. พิจารณากําหนดนโยบายสําคัญของบริษัทฯโดยกําหนดวัตถุประสงค ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย 
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2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไว และตอง
เปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยในเรื่องเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. ดําเนินการในการทําและลงนามสัญญากูเงินและการตออายุสัญญากูเงินในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท 
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหมหรือการขยายธุรกิจเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาตอไป 
5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯในสวนที่เกินขอบเขตอํานาจอนุมัติ

ของกรรมการผูจัดการ 
6. จัดผังโครงสรางองคกรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางของพนักงานของบริษัทฯ  
7. กําหนดนโยบายอัตราคาจาง และโครงสรางเงินเดือน 
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 
1. ดร. วิชิต แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอานุภาพ จามิกรณ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิพิธ พิชัยศรทัต  กรรมการตรวจสอบ 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 
13 สิงหาคม 2546 โดยมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย) 
1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน 
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง

รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2546 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน มีดังนี้ 
รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  กรรมการบริหาร 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการบริหาร 
4. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ 
5. นายบรรลือ ศรีโปดก  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
6. นางศิรพร กฤษณกาญจน  ผูจัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน 
7. ดร. เรืองศักดิ์  ฐิติรัตนสกุล  ผูจัดการทั่วไปสายธุรกิจและจัดหาน้ํามัน 
8. นายสมศักดิ์ คีตสิน  ผูจัดการทั่วไปสายโรงงาน 

 หมายเหตุ ขอมูลของผูบริหาร ดูตามเอกสารแนบ 1 
 
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2546 เม่ือวันที่ 13 
สิงหาคม 2546 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย) 
 กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและ
จะตองบริหารบริษัทฯตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหรวมถึงเรื่อง
หรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย 
1. ดําเนินกิจการและหรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 
2. บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงพนักงาน ปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งผานความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบที่คณะ

กรรมการกําหนด 
3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวรมูลคาไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาท) ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอบังคับ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณตอคณะ
กรรมการ เพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอคณะ
กรรมการใน ทุกๆ 3 เดือน 

5. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการอาจมีสวนไดเสีย 
หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใชอํานาจดังกลาว 

 
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 
 บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผู
บริหารของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอ
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บังคับของบริษัทฯ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับ
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดําเนิน
การดังนี้ 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการของบริษัทฯตองมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และไมเกินกวา 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน 
และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้ขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี ้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ

แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 เมื่อมีการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได 
 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองคน ลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ 
 
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย อยางนอย 3 คนและมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 
 
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร 
 
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 ในป 2545 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯรวม 7 ราย (ไมรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเนื่องจากไดรับการแตงตั้ง
เมื่อเดือนสิงหาคม 2546) เทากับ 5.2 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ 
 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 8 ราย จํานวน 15.04 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน 
โบนัส และโบนัสซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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 ในงวดหกเดือนแรกของป 2546 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯรวม 7 ราย (ไมรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
เนื่องจากไดรับการแตงตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2546) เทากับ 1.32 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและ
บําเหน็จกรรมการซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารรวม 8 ราย จํานวน 9.18 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน 
โบนัส และโบนัสซึ่งแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
 
9.3.2 คาตอบแทนอื่นๆ  

ในป 2545 กรรมการบริหารและผูบริหารรวม 8 ราย (ไมรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเนื่องจากไดรับการแตงต้ัง
เมื่อเดือนสิงหาคม 2546) ไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 1.5 ลานบาท  

ในงวดหกเดือนแรกของป 2546 กรรมการบริหารและผูบริหารรวม 8 ราย (ไมรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน
เนื่องจากไดรับการแตงตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2546) ไดรับเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 0.80 ลานบาท 
 
9.4 การกํากับดูแลกิจการ  
 
 บริษัทฯไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทฯทุกระดับช้ัน 
ทั้งในสวนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงประ
สิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯเพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน 
และสาธารณชนทั่วไป ดังนั้นบริษัทฯจึงไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ขอ ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยดังนี้ 
 
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการของบริษัทฯใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เปนสากล และความสอด
คลองกับนโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยกํากับดูแลกิจการ
ในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯมีความเชื่อ
มั่นเปนอยางยิ่งวา กระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนหัวใจในการ
บรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูถือหุน คุณคาที่บริษัทฯมุงหวัง 
และคาดหวังใหกรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติในทุกภารกิจไดแก 

 การปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถอยางมืออาชีพดวยความซื่อสัตย และมีคุณธรรม 
 การสรางความสามัคคีในการทํางานรวมกัน 
 การยึดมั่นในหลักการของระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อชวยพัฒนาบริษัทฯ ประเทศชาติ และสังคมโดย

รวม 
 การมีปฏิสัมพันธรวมกัน และมีความพรอมในการตอบสนองตอทุกสถานการณ 
 

2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
ในป 2545 บริษัทฯ มีสถานะเปนบริษัทเอกชนมีการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯไดจัดสงหนังสือ

นัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน 
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โดยมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ภายหลังจากการ เปนบริษัท
มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯไดกําหนดที่จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอม
เอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหเปนตามระยะเวลาขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดอยาง
เปนอิสระในการเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ การลงมติ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคําถามใดๆตอที่ประชุม ตาม
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอ ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศที่ถูก
ตอง ทันตอเหตุการณ เปดเผยครบถวน และสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆได ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เปนบริษัท
มหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยให
กรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 
 
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 

บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงาน
และผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ โดยบริษัทฯปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี ตลอดการดําเนินงานที่ผานมาบริษัทฯไดมีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปน
ธรรมโดยใหผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไข รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา
ตอคูคา มีความเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา รักษาความลับของลูกคา อีกทั้งจรรยาบรรณของบริษัทฯไดมีการระบุถึง
การประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธี
การที่ไมสุจริตไมเหมาะสม และบริษัทฯมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคูไป
กับชุมชน 

 
4. การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯมีการจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการพิจารณาตามวาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนวันประชุมผูถือหุนบริษัทฯมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นซักถาม และ
ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือ
หุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได 

 
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจน
กํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน  ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต
ระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือ
หุน นอกจากนี้บริษัทฯไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
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บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการ
ควบคุมที่ดี เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัทฯ นอกจากนี้คณะ
กรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน   
 
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ตลอดการดําเนินงานที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายบริหาร ไดพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผล
ประโยชนอยางรอบคอบดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของ
บริษัทฯโดยรวมเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน บริษัทฯอยูระหวาง
รางคําสั่งเพื่อถือปฏิบัติในการหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือที่มีสาระสําคัญ และยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น นอกจากนี้หากมีการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
7. จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัทฯยึดมั่นในการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน และบริษัทฯมีภาระหนาที่รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย 
และภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมท้ังใชวิจารณญาณอยางรอบคอบ ในการตัดสินใจทําการคา และปฏิบัติ
ตนตอผูอื่น ละเวนการกระทําใดๆ ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายแกบริษัทฯ และสวนรวม แมวาการกระทําดัง
กลาวดูเสมือนวาจะชวยเกื้อกูลธุรกิจแกบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯอยูระหวางการจัดทํารางจรรยาบรรณพนักงาน และจรรยา
บรรณในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติ  

 
8. การถวงดุลของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย 
 กรรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 4 ทาน 
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 3 ทาน  
 กรรมการที่เปนอิสระ จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 30 ของกรรมการทั้งคณะ 

 
9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงาน และโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการอิสระ
มากกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

 
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯไดกําหนดนโยบายการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน ทั้งนี้การพิจารณาคาตอบ
แทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน  สวนคาตอบแทนของผูบริหารจะอยูในอํานาจอนุมัติของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารดังกลาวจะอยูในระดับเดียวกับอุตสาห
กรรมซึ่งสูงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการ และผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่บริษัทฯตองการ  

 

11. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบเพื่อใหกรรมการพิจารณากอนการประชุมลวง

หนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหเปนไปตามระยะเวลาขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ในป 2545 คณะกรรมการมีการประชุมรวม
ทั้งสิ้น 6 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะ
กรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

 
รายชื่อ การเขารวมประชุมในป 2545 (คร้ัง) 

1. นายวีระวัฒน ชลวณิช 5 
2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล 6 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี 6 
4. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 6 
5. นายสุทัศน  ขันเจริญสุข 5 
6. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ 5 
7. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน 6 
8. ดร. วิชิต แยมบุญเรือง ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
9. นายอานุภาพ จามิกรณ ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 
10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2546 

 

12. คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 
 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ปประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปน

กรรมการอิสระ 
 บริษัทฯยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตบริษัทฯใหอํานาจการกําหนดนโยบายอัตราคาจาง

และโครงสรางเงินเดือนแกคณะกรรมการบริหาร โดยมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะ 
สม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกันรวมทั้งผลประกอบ
การของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา 

 

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง

ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม  

บริษัทฯมีสํานักตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่
สําคัญของบริษัทฯไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
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ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ สํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลได
อยางเต็มที่ โดยสํานักตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

14. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชี
มีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออนและสามารถปองกันไมใหเกิด
การทุจริตหรือดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2546 
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบ
คุมภายใน  

 

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 
ภายหลังบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯมีนโยบายที่จะจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ

เพื่อดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่ว
ไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯตอนัก
ลงทุนและสาธารณชนผานชองทางตางๆคือ 

1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส (R-SIMS) 

2. หนังสือพิมพ 
3. นิตยสาร 
4. โทรทัศน 
5. เว็บไซตบริษัทฯ 
6. การพบปะใหสัมภาษณ 
7. การเดินทางไปพบนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
8. จัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 
 บริษัทฯไดดําเนินการแจงใหผูบริหารฝายตางๆ เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทฯ
ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯฝาฝนหรือและไมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯในเรื่องการ
ซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน บริษัทฯจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานผูนั้นโดยเริ่มตั้งแต
การตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรืออาจจะใหออกจากงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
รายแรงของความผิดนั้น 
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9.6 บุคลากร 
 
9.6.1 บุคลากร 
 จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 รวมทั้งสิ้น 233 คน โดยแยกตาม
สายงานหลักไดดังนี้ 
 

สายงานหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 
สายโรงงาน 62 65 
สายธุรกิจการคา 48 51 
สายธุรกิจจัดหาน้ํามัน 11 15 
สายการเงิน 18 22 
สายบริหารทั่วไป 16 20 
อื่นๆ 20 20 
YTC 40 39 

รวม 215 232 
 
 ผลตอบแทนรวมของพนักงานในป 2545 มีจํานวนเงินรวม 77.153 ลานบาทโดยเปนผลตอบแทนในรูปของเงิน
เดือน คาลวงเวลา เงินสวัสดิการ โบนัสประจําป และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่เปนนัยสําคัญอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัทฯ ในระยะเวลานับตั้งแต
ดําเนินกิจการมา 
 
9.6.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน โดยมีการสงเสริมใหบุคลากรสามารถพัฒนาความรูความ
สามารถโดยการเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวของ นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
จริง และจากคําแนะนําของผูที่มีประสบการณในแตละสายงาน (On-the-job-training) 
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