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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

รูปแผนผังโครงสรางการจัดการของบริษทั
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2546

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
และประธานเจาหนาทีบ่ริหารการเงิน

ผูอํ านวยการฝายอาวุโส ผูอํ านวยการฝายอาวุโส ผูอํ านวยการฝายอาวุโส

ผูอํ านวยการฝายการเงินและบัญชี ผูอํ านวยการฝายบริหารทั่วไป ผูอํ านวยการฝายการผลิต

แผนกการเงิน

แผนกบัญชี

แผนกสารสนเทศ

แผนกการตลาดและขาย

แผนกจัดซ้ือ/จัดจาง

แผนกบริหารงานบุคคล
และธุรการท่ัวไป

แผนกวิจัย
และพัฒนาผลิตภณัฑ

แผนกวางแผน
และควบคุมการผลิต

แผนกผลิต

แผนกคลังสินคา

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํ านักงานตรวจสอบภายใน

บริษทัมคีณะกรรมการตาง ๆ ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชน จํ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยท่ี กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันท่ี 22
มนีาคม 2543 ทุกประการ คณะกรรมการตาง ๆ ของบริษัทมีดังตอไปน้ี
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9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2546 คณะกรรมการของบริษัทมีจ ํานวน 11 ทาน ดังนี้
1. นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายบุญรอด  โบวเสรีวงศ กรรมการ
3. นายสมจิตร  โบวเสรีวงศ กรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ  โบวเสรีวงศ กรรมการ
5 นางกอบแกว  ดานชัยวิจิตร กรรมการ
6. นางรจนา  มหาวนา กรรมการ
7. นายชาญ  ธาระวาส กรรมการ
8. ดร.วิภาภรณ  โบวเสรีวงศ กรรมการ
9. พลโท มณเฑียร  ประจวบดี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. พลโท วิศัลย  วิสุทธิธรรม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. นายไพฑูรย  ตั้งมนัสสุขุม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ท้ังน้ีม ีนางวีณา ณ อุบล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอ ํานาจลงนาม

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยม ี คุณสมจิตร โบวเสรีวงศ หรือ
นางสาวศริิลักษณ  โบวเสรีวงศ ลงนามรวมกับ นางกอบแกว ดานชัยวิจิตร หรือ นางรจนา มหาวนา รวมเปน 2
คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสํ าคัญของบริษัท

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท
1. ด ําเนินกจิการคาของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัท ตลอดมติที่ประชุมผูถือหุน
2. วางแผนและกํ าหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการ

ด ําเนินงานของบริษัท
3. ก ําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัท
4. แตงตัง้คณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคน

หรือบุคคลอ่ืนกระทํ าการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงม ี และมี
สิทธท่ีิจะยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือเปล่ียนแปลงอํ านาจดังกลาวได

5. พิจารณาและอนุมัติกิจการอ่ืน ๆ ท่ีสํ าคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือท่ีเห็นสมควรจะ
ด ําเนินกิจการน้ัน ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนกับบริษัท

เวนแตอํ านาจในการด ําเนินการดังตอไปน้ี จะกระท ําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถอืหุนกอน ท้ังน้ีกํ าหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
น้ัน

-! เร่ืองทีก่ฎหมายก ําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
-! การทํ ารายการที่มีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2546 คณะกรรมการบริหารของบริษทัมีจํ านวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายบุญรอด  โบวเสรีวงศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมจิตร  โบวเสรีวงศ กรรมการบริหาร
3. นางสาวศิริลักษณ  โบวเสรีวงศ กรรมการบริหาร
4. นางกอบแกว  ดานชัยวิจิตร กรรมการบริหาร
5. นางรจนา  มหาวนา กรรมการบริหาร

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคมุดแูลการดํ าเนินธุรกิจของบริษทัใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และ

กลยทุธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
2. มอี ํานาจพจิารณาอนุมัติการกู หรือการขอสินเชื่อใด ๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของ

บริษทั รวมถงึเปนผุค้ํ าประกันหรือการชํ าระเงินหรือการช ําระหนี้เพื่อการด ําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีวง
เงนิแตละรายการใหเปนไปตามระเบียบอํ านาจอนุมัติและด ําเนินการของบริษัท

3. การก ําหนดโครงสรางองคกรและการบริหาร โดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียของการ
คดัเลือก การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางพนักงานของบริษัท

4. การก ําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และ
สอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู

5. เสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
- เปาหมาย
- นโยบายธุรกิจ
- แผนธุรกิจ
- กลยุทธทางธุรกิจ
- อํ านาจการบริหารงาน
- งบประมาณรายจายประจ ําป
- ขอบเขตอํ านาจและหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร

6. ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว
7. ควบคมุดแูบการดํ าเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอ

บังคบัของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน
ท้ังน้ีการมอบอํ านาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑ

ของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การด ําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือ
สวนไดสวนเสียของกรรมการบริหารทานใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต.) ใหคณะกรรมการบริหารนํ าเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
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9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํ านวน 3 ทาน ดังนี้
1. พลโท มณเฑียร  ประจวบดี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโท วิศัลย  วิสุทธิธรรม กรรมการตรวจสอบ
3. นายไพฑูรย  ตั้งมนัสสุขุม กรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ีมี นางสาววด ี วิประกษิต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบรษิทัมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปดเผยอยางเพียงพอ

โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบ จัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ ําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นวา
จ ําเปนและเปนเร่ืองสํ าคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา
ตอบแทนของผูสอบบัญชีโดยค ํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ
ของสํ านักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทํ าการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท

4. พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี
อาจมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

5. ปฏิบัตกิารอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษทัในรายงานสํ าคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณ
ชนตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิไดแก บทรายงานและการวเิคราะหของฝายบริหาร เปนตน

6. จัดทํ ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจ ําป
ของบริษทั ซึง่รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล
ตอไปน้ี

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน
ของบรษิทัถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
- เหตผุลท่ีเชือ่วา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระ

หน่ึง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาท่ี

และความรรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.1.4 คณะผูบริหาร
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2546  คณะผูบริหารของบริษัทมีจ ํานวน 6 ทาน ดังนี้
1. นายสมจิตร  โบวเสรีวงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายชาญ  ธาระวาส รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร

และประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน
3. นายสุเมธ  ภัทรชูพงศ ผูอํ านวยการอาวุโสฝายการเงิน

และบัญชี
4. นายวิวัฒน  ชุติมานุตสกุล ผูอํ านวยการอาวุโสฝายบริหารทั่วไป
5. นายไพโรจน  มาลีหอม ผูอํ านวยการอาวุโสฝายผลิต
6. นางวีณา ณ อุบล ผูอํ านวยการฝายการเงินและบัญชี

อํ านาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร
1. ด ําเนินการและบริหารจัดการการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดํ าเนินการและบริหารจัดการการดํ าเนินธุรกิจของบริษทัใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ 

แผนธรุกิจ และกลยุทธทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว
3. มอบอํ านาจหรือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนใด ที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทํ าหนาท่ี

ประธานในเร่ืองท่ีจ ําเปนและสมควร โดยใหอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการ ซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท

4. ปฏิบัตหินาท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะ
กรรมการบริหารในแตละคราว

5. ด ําเนนิการและอนุมัติการเขารับวาจาง รับทํ างาน การตกลงผูกพันในการด ําเนินธุรกิจ
ปกตขิองบริษทั โดยมีวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํ านาจอนุมัติและด ําเนินการของบริษัท ซึ่งผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว ทั้งนี้วงเงินดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู
กบัดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ท้ังน้ีการมอบอํ านาจดังกลาวขางตน ใหแกประธานเจาหนาท่ีบริหารน้ัน ตองอยูภายใตหลัก
เกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท และในกรณีที่การด ําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผล
ประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของประธานเจาหนาท่ีบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาท่ี
บริหารไมมอํี านาจอนุมัติการดํ าเนินการดังกลาว โดยประธานเจาหนาท่ีบริหารจะตองนํ าเสนอเรื่องดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
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นอกจากน้ี ในกรณีท่ีการทํ ารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได
มาหรือจ ําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย แลวแตกรณ ี การท ํารายการดังกลาวตองไดรับการ
อนุมตัจิากท่ีประชุมผูถือหุน และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกํ าหนด
ไวในเร่ืองน้ัน ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคดัเลือกกรรมการของบริษัท บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะด ํารงต ําแหนง

กรรมการของบริษทั อยางไรก็ตามบริษัทไดกํ าหนดแนวทางและหลักเกณฑในการแตงตั้งกรรมการ ทั้งนี้คณะ
กรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใหเกณฑ ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ
เปนตน

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ในการประชมุสามัญประจ ําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัทก ําหนดใหกรรมการจ ํานวนหนึ่งใน

สามของคณะกรรมการบริษัทจะตองพนจากต ําแหนง และในกรณีที่ตองการเลือกรรมการดังกลาวที่พนจาก
ต ําแหนงเขาเปนกรรมการอีกครั้งจะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยก ําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตัง้กรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้

1. ผูถอืหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถอืหุนแตละคนจะใชเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือ
นอยกวากรรมการคนอื่น ๆ ไมได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทา
กบัจ ํานวนกรรมการพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในด ํา
ดบัถดัลงมามคีะแนนเสียงเทากันเกินจ ํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู
เปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด

ในกรณีท่ีต ําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะ
กรรมการเลอืกบคุคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดย
บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในต ําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการ
ท่ีเขาไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ ํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ระชมุผูถอืหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหมีวาระการด ํารงต ําแหนงคราวละ 3

ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากต ําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกได
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
9.3.1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ป 2545 ประมาณการป 2546
คาตอบแทน

จ ํานวนราย คาตอบแทน (บาท) จ ํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
เบ้ียประชุมและบํ าเหน็จ - - 11 612,000

9.3.1.2 คาตอบแทนผูบริหาร

ป 2545 ประมาณการป 2546
คาตอบแทน

จ ํานวนราย คาตอบแทน (บาท) จ ํานวนราย คาตอบแทน (บาท)
เงินเดือนรวม 6 1,020,000 6 3,984,000
โบนัสรวม - - - -
รวม 6 1,020,000 6 3,984,000

9.3.2 คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

9.4 การก ํากับดูแลกิจการ
บริษทัโดยคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจด

ทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทไดใหความ
สํ าคญัในการก ํากับดูแลกิจการเปนอยางยิ่ง โดยค ํานึงพึงผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม

บริษทัมหีลักการการก ํากับดูแลกิจการที่ดีในแตละหัวขอดังตอไปนี้

9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ํากับดูแลกิจการ เพื่อใหการด ําเนินธุรกิจของ

บริษทัมกีารเจริญเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทจึงกํ าหนดนโยบายในการกํ ากับดูแลกิจการดังนี้
1. ด ําเนินกจิการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลอยางเพียง

พอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
2. บริหารงานอยางเต็มความสามารถดวยความระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุน
3. จดัใหมรีะบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยด ําเนินกิจการดวยความ

ระมดัระวงั และมีการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งวางกลยุทธ แกไข และติดตามการ
บริหารความเสี่ยงอยูสมํ ่าเสมอ

4. การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
5. จัดโครงสรางบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละกลุมอยางชัดเจน
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6. ดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบ
ธรุกจิอยางถูกตองและชอบธรรม

9.4.2 สทิธิของผูถือหุน
สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท

ในป 2545 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 6 ครั้ง โดยเปนประประชุมสามญัประจํ าปผูถือหุน 1
คร้ัง และการประชุมวิสามัญผูถือหุน 5 คร้ัง และในเดือน ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 มีการประชุมวิสามัญผูถือหุน 3
คร้ัง โดยท่ีผานมาบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนได
ทราบลวงหนากอนวดันัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจ
สอบได รวมท้ังไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่องายและสะดวกตอการตรวจสอบ

สทิธิในการออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกคร้ัง ประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมี

สิทธอิยางเทาเทียมกัน เชนในการตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตาง ๆ เปนตน

สิทธท่ีิจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถอืหุนจะไดรับการดูแบอยางเทาเทียมกันในสิทธิตาง ๆ ท่ีผูถือหุนพึงมีและพึงได

9.4.3 สทิธขิองผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษทัไดใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ไดแก

- พนักงาน : บริษทัไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน และใหผลตอบแทน
ท่ีเปนธรรมและเหมาะสม

- คูคาและเจาหนี้ : บริษทัปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม และเปนไปตาม
เงือ่นไขทางการคา ตามสัญญาที่ตกลงท ํารวมกัน

- ลูกคา : บริษทัเอาใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดเปน
อยางด ี โดยเนนใหความสํ าคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ และ
ราคาที่เหมาะสม

- คูแขงขัน : บริษทัปฏิบัติตามกรอกกติกาการแขงขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐาน
ของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน

- ชุมชน : บริษทัใหความใสใจเปนอยางมากกับการรักษาส่ิงแวดลอม โดยรับ
ผิดชอบและดูแลมิใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของชุมชนและ
สังคม
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9.4.4 การประชุมผูถือหุน
การเชญิประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานท่ีประชุม ตลอดจนรายละเอียด

วาระการประชมุ ทัง้นี้บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถืเอหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาที่เพียงพอ และไดมีการสงเสริม
ใหผูถอืหุนมโีอกาสอยางเทาเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ

นอกจากน้ีบริษัทไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมผูถือหุนไว
อยางเปนระเบียบและปลอดภัย งายตอการตรวจสอบ

9.4.5 ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษทัมีบทบาทหนาท่ี รวมทั้งภาวะผูน ําและวิสัยทัศน เพื่อใหเปนไปตามมาตร

ฐานการก ํากับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทัมีสวนรวมในการกํ าหนดวิสัยทัศน ภารกจิ กลยุทธ เปาหมาย

แผนธรุกจิ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการก ํากับดูแลใหฝายจัดการดํ าเนิน
การใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก ําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประ
สิทธผิล เพ่ือเพิม่มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่นคงสูงสุดใหแกผู
ถือหุน

2. คณะกรรมการของบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
และมาตรการบริหารความเส่ียงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดใหมี
การตดิตามการด ําเนินการดังกลาวอยางสมํ ่าเสมอดวย

3. คณะกรรมการของบริษัท ไดมีการก ํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่
ก ําหนดไว ทั้งนี้ไมรวมถึงรายการที่มีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสีย และรายการที่ตอง
ขอความเห็นจากผูถือหุน ตามขอก ําหนดของสํ านักงานคณะกรรมการก ํากบัหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

4. คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการก ําหนดและแยกบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายจัดการอยางชัดเจน ตามขอ
9.1 เร่ืองโครงสรางการจัดการ รวมท้ังมีการส่ือสารบทบาท หนาท่ี และความรับผิด
ชอบดงักลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัทอยางสมํ ่าเสมอ

9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทั้ง

การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายในนของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตัวดังนี้
1. รายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน ในการทํ า
รายการทีอ่าจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะ
สมอยางรอบคอบ โดยค ํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก โดยหากบริษัทมีราย
การท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยขนบริษัทจะนํ าเสนอตอคณะกรรมการตรวจ
สอบเพือ่พจิารณาใหความเห็นรายการดังกลาว และนํ าเสนอตอคณะกรรมการเพื่อ
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พิจารณาตอไป ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยอยางเครงครัด

2. การดแูลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษทัไดมีนโยบายหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท นํ าขอมูลของ

บริษทัไปใชไมวาทางตรงหรือโดยทางออมเพื่อประโยชนสวนตัว ตามรายละเอียดใน
ขอ 9.5

9.4.7 จริยธรรมธุรกจิ
บริษทัอยูระหวางการก ําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ

และพนักงาน เพ่ือใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภาระกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย
สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และสังคม

9.4.8 การถวงดุลกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
บริษทัมกีารถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอ ํานาจในการ

ตดัสินใจแตงเพียงบุคคลเดียวหรือกลุมเดียว เพ่ือเปนการสรางกลไกการถวงดลุและใหการบริหารงานเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจ ํานวน 11 ทาน รายละเอียดเปนดังนี้

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 6  ทาน
- กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 5  ทาน

ดงัน้ัน บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ทาน คิดเปนรอยละ 36.36 ของกรรมการท้ังหมด

9.4.9 การรวมหรือแยกตํ าแหนง
บริษทัมีประธานกรรมการบริหารท่ีไมเปนบุคคลคนเดียวกบัประธานเจาหนาท่ีบริหาร แตบุคคลท้ัง

สองกม็คีวามสัมพันธกันโดยเปนกลุมตระกูลเดียวกัน อยางไรก็ตามบริษัทมีการแบงแยกอํ านาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริษทั และประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน
กรรมการอิสระ 3 ทาน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท

9.4.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษทัไดก ําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไวอยางชัดเจน และโปรงใสโดยคาตอบ

แทนอยูในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูในระดับที่เพียงพอที่จะพึงดูดและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ตองการได และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

คาตอบแทนผูบริหาร บริษัทจัดใหเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกํ าหนด
ซึง่เชือ่มโยงกบัผลการด ําเนินงานของบริษัทและผลการด ําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทยังไมมี
คณะอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมโดยใชขอมูลคาตอบ
แทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคยงกัน รวมท้ังใชผลประกอบการของบริษัทมาประกอบ
การพิจารณา
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9.4.11 การประชุมคณะกรรมการ
บริษทัมนีโยบายใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุม

พิเศษเพ่ิมเตมิตามความจ ําเปน ซึ่งบริษัทมีจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
กอนการประชมุลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอในการเขารวมประชุมทุก
ครั้ง

9.4.12 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบรษิัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการก ํากับดูแลกิจการของ

บริษทั รายชือ่และอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสราง
การจดัการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทัใหความสํ าคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมี

ประสิทธภิาพ ทั้งนี้ไดก ําหนดภาระหนาท่ี อํ านาจการด ําเนินการของผูปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผูบริหาร ไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบง
แยกหนาท่ีผูปฏิบตัิงานผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวาง
กนัอยางเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงาน
ทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยไดพิจารณาและสอบ
ทานรวมกบัฝายบริหารของบริษัท และมีความเห็นวาบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบ
คมุภายใน

บริษทัมีฝายตรวจสอบภายในทํ าหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรม
ทางการเงนิท่ีสํ าคัญของบริษัทไดด ําเนินการตามแนวทางที่กํ าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบัตติามกฎหมายและขอก ําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสิอบภายในมีความเปนอิสระ
สามารถทํ าหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงก ําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ดวย

9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจ ําปของบริษัท ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรอง
ท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมดัระวงั รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลที่ส ําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทไดจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทํ าหนาท่ีสอบทานใหบริษทัมีรายงาน
ทางการเงนิอยางถูกตองและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยางเหมาะสมและมีประ
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สิทธภิาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณ
ภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการมคีวามเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท

9.4.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีกวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวน

มผีลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายใหฝาย
บริหารด ําเนนิการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สมํ่ าเสมอ และ
ทันตอเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสํ าคัญและจะยึดถือปฏิบัต ิในสวนงานดานผูลงทุนสัมพันธบริษัท
ยงัไมมแีผนที่จะจัดตั้งหนวยงานนี้ แตไดมอบหมายใหคุณวดี วิประกษิต และคุณศวิพร ยั่งยืน เปนผูทํ าหนาที่ติด
ตอกบัผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษทัมกีารปองกันการน ําขอมูลไปใชประโยชนของผูบริหารและบุคลากรของบริษทั ดังนี้

1. บริษทัก ําหนดใหมีการปองกันการนํ าขอมูลของบริษัทไปใช โดยก ําหนดใหไมใหหนวยงานท่ี
รูขอมลูนํ าไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ

2. ผูบริหารของบริษทัท่ีไดรับทราบขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงราคา
หลักทรัพย ตองไมใชประโยชนจากขอมูลกอนที่จะเปดเผยสูสาธารณชน โดยก ําหนดใหผู
บริหารหามทํ าการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือ
ขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญจะเปดเผยสูสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระ
สํ าคัญนั้นตอบุคคลอื่น

3. ก ําหนดใหกรรมการและผูบริหาร มีหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตาม
มาตรา 59 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.14/2540 เรื่อง
การจดัทํ าและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย

4. ก ําหนดบทลงโทษสํ าหรับผูที่ไมปฎิบัติตามมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน โดยไดสง
เปนจดหมายเวยีนใหพนักงานและผูบริหารไดทราบโดยท่ัวกัน

ท้ังน้ีบริษทัอยูระหวางการพิจารณาการก ําหนดบทลงโทษ สํ าหรับผูที่ไมปฏิบัติตามมาตรการปอง
กนัการใชขอมูลภายในอยู



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนาที ่47

9.6 บุคลากร

9.6.1 จํ านวนบุคลากร
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2546 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 353 คน แบงออกเปนดังนี้

ประเภทบุคลากร จํ านวน (คน)
พนักงานประจ ําสํ านักงาน
พนักงานสายการผลิต

54
299

รวม 353

ท้ังน้ีในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานใด ๆ

9.6.2 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานป 2546 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 ซึ่งรวมคาตอบแทนที่เขา

ออกระหวางป มพีนักงานทั้งสิ้นจ ํานวน 353 คน โดยบริษัทมีการจายคาตอบแทนในรูปของเงินเดือน และคาจาง
จํ านวน 15.33 ลานบาท

9.6.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทัมนีโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรในดานความรูความ

สามารถในการปฏิบัตงิาน และรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทํ างานกับบริษัทในระยะยาว มีความกาว
หนาในอาชพี โดยไดมีการจัดอบรมทั้งในและนอกสถานที่อยางสมํ ่าเสมอในเร่ืองความรูเฉพาะดานและเทคนิค
ตาง ๆ โดยค ํานึงถึงการจัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับงานในแตละสายงาน เชน การฝกอบรมพนักงานใหม
การฝกอบรมคอมพิวเตอร การฝกอบรมดานเทคโนโลยีการผลิต เปนตน


