บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกรของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

หนวยตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการ

ประธานที่ปรึกษา

ประธานเจาหนาที่การเงิน

รองกรรมการผูจัดการ
พัฒนาธุรกิจทั่วไป

รองกรรมการผูจัดการ
ทั่วไป

ผูจัดการ
โรงงาน

ฝายจัดซื้อวัตถุดิบ

ฝายการตลาด

ผูจัดการ
บัญชีและการเงิน

ฝายขาย
ในประเทศ

ฝายขาย
ตางประเทศ

9.2 โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 ทาน ดังนี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
ตําแหนง
นางปทมา
ตั้งพิรุฬหธรรม
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดร.สมจินต ศรไพศาล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ
กรรมการ
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
กรรมการ
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
กรรมการ
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
กรรมการ
นายวรวุฒิ
ตั้งพิรุฬหธรรม
กรรมการ
นางสาวบุษกร นนทิวัฒนกุล
เลขานุการ
หมายเหตุ: 1) กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเปนดังตอไปนี้ “กรรมการ สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท คือ นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห
ธรรม นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท”
2) บทบาทของนายฉลอง ตั้งพิรุฬหธรรมซึ่งเปนประธานที่ปรึกษาคือ ใหคําแนะนําในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ และการทํา
ธุรกิจ โดยมิไดรับคาตอบแทนแตอยางใด

สวนที่ 2 หนา 37

บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ นโยบายทางดานการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน
และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกํากับดูแลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผน
3. กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามหรือดีกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดแนวทางแกไขในกรณีที่
มีอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายนั้น
4. จัดใหมีการรายงานขอมูลโดยทั่วไปและขอมูลทางการเงินของบริษัทตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทั่วไป
อยางถูกตอง ทันกาล และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สําคัญ และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไข กรณีที่พบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดใหมีกระบวนการสรางผูบริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอยางตอเนื่อง (Succession Plan)
8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
ไวแลว
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจชวงใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติธุรกรรมการเงิน
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องภายใตขอบเขตอํานาจของตน ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได
ในกรณีที่กรรมการอาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ให
กรรมการผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีดังตอไปนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของ
กรรมการที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กอนการดําเนินการ
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(ง) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู
(จ) การควบหรือเลิกบริษัท
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน* ดังนี้
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ
2.
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
3.
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
4.
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
5.
นายวรวุฒิ
ตั้งพิรุฬหธรรม
* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

สวนที่ 2 หนา 38

ตําแหนง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 1/2547 ซึ่ งประชุม เมื่อ วัน ที่ 9 เมษายน 2547 ไดพิ จารณากําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคและขอบังคับของบริษัทภายใตขอบเขตที่กําหนดไวของบริษัท มติของที่ประชุมผูถือหุนและกฎหมาย
ตางๆที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
ไดพิจารณาอนุมัติใหแกไขและเพิ่มเติมขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร และของประธานเจาหนา
ที่บริหารสําหรับอํานาจอนุมัติวงเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท และอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติ
การเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) รวมถึงอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงิน
เพื่อธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท การกูยืมเงิน และการจัดหาวงเงินสินเชื่อ ภายในวงเงินตางๆตามที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติไว
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ แผนงาน และโครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหารงาน
หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อ
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนและกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป และอํานาจการบริหารงานในสายงานตางๆ ของบริษัท
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กําหนดไวใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
4. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ สินคา วัสดุ เครื่อง
มืออุปกรณ เครื่องใช เปนตน ภายในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท หรือเทียบเทา
5. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure)
เพื่อประโยชนของบริษัท ภายในวงเงินที่ไมเกิน 25 ลานบาท หรือเทียบเทา ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว
โดยใหนําเสนอใหคณะกรรมการเพื่อทราบดวย
6. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
ภายในวงเงินที่ไมเกิน 80 ลานบาท หรือเทียบเทา ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว โดยใหนําเสนอใหคณะ
กรรมการเพื่อทราบดวย
7. จางและเลิกจางพนักงานระดับบริหารของบริษัทยกเวนในตําแหนงผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานประจําวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการไดอนุมัติไว
แลว
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี) ใน
กรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็น และนําเสนอคณะ
กรรมการของบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่อง
นั้น ๆ
ทีมผูบริหาร
ทีมผูบริหารประกอบดวย 6 ทาน* ดังตอไปนี้
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
2.
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
3.
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
4.
นายวรวุฒิ
ตั้งพิรุฬหธรรม
5.
นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ
6.
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่การเงิน
รองกรรมการผูจัดการพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจัดการทั่วไป
ผูจัดการบัญชีและการเงิน
ผูจัดการโรงงาน (รักษาการ)

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. จัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น เงินเดือน คาตอบ
แทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตําแหนงต่ํากวาระดับผูบริหาร ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝายนายจาง
ในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
4. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ สินคา วัสดุ เครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องใช เปนตน ภายในวงเงินไมเกิน 25 ลานบาท หรือเทียบเทา
5. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อการจัดซื้อสินทรัพยฝายทุน (Capital Expenditure) เพื่อ
ประโยชนของบริษัท ภายในวงเงินที่ไมเกิน 10 ลานบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไวโดยใหนําเสนอใหคณะ
กรรมการบริหารเพื่อทราบดวย
6. มีอํานาจอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
ภายในวงเงิน ที่ ไม เกิ น 20 ล านบาท หรือ เที ย บเท า ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อนุ มั ติ ไว โดยให นํ าเสนอให ค ณะ
กรรมการบริหารเพื่อทราบดวย
7. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
8. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
บริษัท
9. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป
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11. มอบหมายใหบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควรใหทําหนาที่และจัดการแทนในการดําเนินกิจการ
ตางๆ ในขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะอยูภายใตการบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริหาร และ
ใหประธานเจาหนาที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว
อนึ่ง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการ
การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท และบริษัทยอย (ถามี)
ในกรณีดังกลาว รายการหรือเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็น และนําเสนอ
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ใชบังคับกับ การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน การทํา
รายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่
ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใน
เรื่องดังกลาว
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
เปนองคกรอิสระที่จะใหการสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอบทานขอ
มูลทางการเงินที่เสนอแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนดใหมีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสื่อสารกับผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 ทานซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2547 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 ดังมีรายชื่อตอไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน* ดังนี้
ลําดับที่
รายชื่อ
1.
ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
2.
ดร.สมจินต ศรไพศาล
3.
นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน
กั บ ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกและผู บ ริห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบ จั ด ทํ ารายงานทางการเงิน ทั้ งรายไตรมาสและ
ประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่
เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประ
สิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีโดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
สวนที่ 2 หนา 41

บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

4.
5.

6.

7.

ตรวจสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณ
ชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งราย
งานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล ดังตอไป
นี้
6.1. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3. เหตุผลที่เชื่อวา ผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
6.4. ความเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6.5. รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ อ ให เกิ ด ความต อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงขอเสนอให วาระการดํ ารง
ตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระคราวละ 2 ป
9.3 การสรรหากรรมการ
9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
บริษัทไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปน
กรรมการ อยางไรก็ตาม บริษั ท ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ ในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ทั้ งนี้ คณะ
กรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ นอก
จากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการจํานวนหนึ่งในสามเปน
อัตราจะตองพนจากตําแหนง และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการดังกลาวดังกลาวที่พนจากตําแหนงเขาเปน
กรรมการอีกครั้ง จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
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2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอยกวากรรมการคนอื่นๆ ไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใหลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา
กันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือเลือกตั้งในครั้งหนึ่ง ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่เขาไป
แทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาว ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู
ทั้งนี้ การสรรหากรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูแตงตั้งโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท
9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน โดยแตงตั้งจากกรรมการ
อิสระของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง ประกาศ ขอบังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่กําหนดวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการ
เงิน
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับการแตงตั้งใหมอีกก็ได
หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:
1) ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2) ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทยอย
4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน และไมมีลักษณะอื่น
ใด ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
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จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมประชุม
ใน ป พ.ศ. 2547 และ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป 2548
ลําดับที่

รายชื่อ

1.

นางปทมา

ตั้งพิรุฬหธรรม

2.

ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน

3.

ดร.สมจินต

4.

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

5.

นายวิสุทธิ

วิทยฐานกรณ

6.

นายสมฤกษ

ตั้งพิรุฬหธรรม

7.

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม

8.

นายวรวิทย

ตั้งพิรุฬหธรรม

9.

นายวรวุฒิ

ตั้งพิรุฬหธรรม

ศรไพศาล

จํานวนครั้ง
(ป 2547)

จํานวนครั้ง
(ไตรมาสที่ 2 ของป 2548)

4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4

2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2

หมายเหตุ: บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้งในป 2547 นับตั้งแตมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมดังกลาว
ของบริษัท โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 15 มีนาคม 2547

จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจํานวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม
ใน ป พ.ศ. 2547 และ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป 2548
ลําดับที่

รายชื่อ

จํานวนครั้ง
(ป 2547)

จํานวนครั้ง
(ณ สิ้นสุด ไตรมาสที่ 2 ของป 2548)

1.

ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน

2.

ดร.สมจินต

3.

นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร

4/4
4/4
4/4

3/3
3/3
3/3

ศรไพศาล

หมายเหตุ: บริษัทไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งในป 2547 นับตั้งแตมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกลาวของบริษัท โดยมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 ในวันที่ 15 มีนาคม 2547
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9.4 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงินมีรายละเอียดดังนี้
ก. คาตอบแทนของกรรมการบริษัทแตละราย
คาตอบแทนของกรรมการของบริษัทแตละราย
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

คาเบี้ยประชุม
ป 2547

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป
2548
1.
นางปทมา
ตั้งพิรุฬหธรรม
40,000
20,000
2.
ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
40,000
20,000
3.
ดร.สมจินต ศรไพศาล
40,000
10,000
4.
นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
40,000
20,000
5.
นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ
30,000
20,000
6.
นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม
40,000
20,000
7.
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
40,000
10,000
8.
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม
40,000
20,000
9.
นายวรวุฒิ
ตั้งพิรุฬหธรรม
40,000
20,000
160,000
รวม
350,000
หมายเหตุ: ในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 เปนตนไป คุณ ป ทมา ตั้งพิรุฬหธรรมมีฐานะเป น ประธานกรรมการของบริษั ท โดยมี มติป ระชุ ม
วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ง ที่ 1/2547 เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2547 และต อ มาในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 1/2548 เมื่ อ วั น ที่ 28
เมษายน 2548 ได มี ม ติกําหนดคาเบี้ ยประชุ ม กรรมการจํานวน 10,000 บาทต อ ครั้งการประชุ ม และค าบํ าเหน็ จประจําป ค ณะ
กรรมการบริษัทจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาทตอป
ป 2546

คาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบของบริษัทแตละราย
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล
ป 2546

1.
2.
3.

ศาสตราจารย ดร.เทียนฉาย กีระนันทน
ดร.สมจินต ศรไพศาล
นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร
รวม

-
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คาเบี้ยประชุม
ป 2547
30,000
30,000
30,000
90,000

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป
2548
30,000
30,000
30,000
90,000
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ข. คาตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัท
คาตอบแทนผูบริหาร (บาท)
ประเภทคาตอบแทน
ป 2547
ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป
ป 2546
2548
จํานวน (คน)
6*
7**
6***
เงินเดือน
3,968,400
4,184,400
1,792,200
โบนัส
171,900
77,400
อื่นๆเชน คาบริหาร
12,000
รวม
4,140,300
4,184,400
1,881,600
หมายเหตุ: (*) ในป 2546 กรรมการ บริหารทั้งหมด 4 ทานไดรับเงินเดือนและโบนัสในฐานะผูบริหาร
(**) ในป 2546 คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณมีฐานะเปนกรรมการของบริษัทเทานั้น แตในไตรมาสที่ 1 ของป 2547 เปนตนไป คุณวิสุทธิ
วิทยฐานกรณมีฐานะเปนกรรมการบริหารของบริษัทโดยมีมติประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547 แตไมขอรับ
เงินเดือนและโบนัส
(***) เนื่องจากผูจัดการโรงงานลาออกเมื่อปลายป 2547 โดยมีนายสมฤกษ ตั้งพิ รุฬห ธรรม รักษาการในป จจุบั น จึงมีกรรมการ
บริหารและผูบริหารรวมทั้งสิ้น 6 ทาน ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป 2548

ในการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญใหกรรมการดวยอีก 4 ราย จํานวนรวมกันทั้งสิ้น
2,098,000 หุน และผูบริหาร 1 ราย จํานวน 200,000 หุน ในสวนของสามัญเพิ่มทุนใหพนักงานและกรรมการในครั้งนี้
โดยกรรมการ 4 รายดังกลาวไดรับการจัดสรรหุนดังนี้ นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม ไดรับจํานวนทั้งสิ้น 598,000 หุน
นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม ไดรับคนละ 500,000
หุน
9.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเปนอยางมาก จากความเชื่อที่วา การกํากับดูแลกิจการเปนระบบ
ที่จัดใหมีกระบวนการและโครงสรางของภาวะผูนํา และการควบคุมของกิจการใหมีความรับผิดชอบตามหนาที่ดวย
ความโปรงใส และสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ภาย
ในกรอบการมี จริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่นและสังคมโดยรวม
ในส วนของความคืบ หน าในการปฏิบัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยกําหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังตอไปนี้
นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 1)
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยว
ของทุกฝาย บริษัทจึงกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้
• จะบริหารงานดวยความระมัดระวัง รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ และประสิทธิภาพ
ที่เพียงพอ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
• ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
• ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเสี่ ย งอยู เสมอโดยมี ก ารควบคุ ม และบริ ห ารความเสี่ ย งในระดั บ ที่
เหมาะสม
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• ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
• การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอทุกฝาย
• ไดมีการจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร และ บริษัทไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานทุกคนไดรับทราบ
และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว
สิทธิของผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 2)
บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังตอไปนี้
• สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท
ในป 2546 บริษัทจัดใหมีการประชุมวิส ามัญ ผูถือหุน 2 ครั้ง โดยการประชุมทั้ง 2 ครั้งไดจัดที่บ ริษัท
และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆใหผูถือหุนไดทราบ
ลวงหนากอนวันนัดประชุม 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจ
สอบได ในป 2547 บริษัทไดมีนโยบายปรับปรุงขอมูลประกอบการประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีรายละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูลของบริษัท โดยจะได
เพิ่มรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา เหตุผลความจําเปน ผลกระทบทั้งดานบวกและลบในแตละวาระ ใน
แตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
• สิทธิในการออกเสียง
ในการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีสิทธิอยางเทา
เทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
• สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม
ผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆที่ผูถือหุนพึงมีและพึงได
สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 3)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- พนักงาน:
บริษัทไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คูคา:
บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึง
การปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
- ลูกคา:
บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกคา และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา
เพื่อรีบดําเนินงานใหแกลูกคา โดยเร็วที่สุด
- คูแขง:
บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติใน
การแขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงขัน
- ชุมชน:
บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม
ทั้งนี้บริษัทไดปฎิบัติตามขอกําหนดของกฏหมายและกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนได
สวนเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
การประชุมผูถือหุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 4)
ในหนังสือเชิญประชุม ผูถือหุนจะไดทราบวัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระในการประชุม ใน
การประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง โดยการประชุมผูถือหุนทุกครั้งที่ผานมา คณะกรรมการเขารวมการประชุมทุก
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ครั้ง อันประกอบดวย ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และผูบริหารทุกทานที่มีความรับผิดชอบ
ในสวนงานตางๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ คือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแถลงขอมูลการดําเนินงาน
รวมทั้งประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะได นอก
จากนั้นหลังจากที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะจัดใหประธานคณะกรรมการและ
ประธานคณะอนุกรรมการเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง พรอมทั้งผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฏหมายเขารวม
ประชุม เพื่ อ ตอบข อ ซั ก ถามต างๆตามความเหมาะสม รายงานการประชุ ม ผูถื อ หุ น จะถู กนํ าเสนอให ผูถื อ หุ น
พิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป บริษัทไดจัดเก็บรายงานการประชุมผูถือหุนที่ผานการรับรอง
จากที่ประชุมผูถือหุนไวในที่ปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 5)
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดบทบาทหนาที่ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังตอไปนี้
• คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดให
แกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
• คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะ
กรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน ดังรายละเอียด ในเรื่องโครงสรางการจัดการ รวมทั้งมีการสื่อสารบท
บาท หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน ของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระเพื่อชวยดูแลรายงานทาง
การเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือราย
การที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง และครบถวน
• คณะกรรมการไดจัดตั้งหนวยยตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลภายในบริษัทซึ่งจะรายงานโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ความขัดแยงทางผลประโยชน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 6)
• รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน : ที่ผานมา ผูบริหารของบริษัทไดมีสวนรวมในการ
อนุมัติในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่บริษัททํากับบริษัทแม เนื่องจากในขณะ
นั้น บริษัทยังคงมีสภาพเปนบริษัทจํากัด และไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการประเภทดังกลาวในขอ
บังคับบริษัท อยางไรก็ตาม ในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูบริหารของบริษัทได
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก สําหรับขั้นตอนการ
อนุมัติการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆในอนาคต บริษัท
จะมอบหมายให ฝ ายที่ เกี่ ย วข อ งรวบรวมข อ มู ล ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ แต ล ะรายการนั้ น ๆ เพื่ อ นํ าเสนอต อ คณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นรายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป
และเปนไปในราคาที่ยุติธรรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยผูมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการใดๆจะไมมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการทํารายการนั้นๆ
- การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน : อยูในสวนที่ 9.6
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จริยธรรมทางธุรกิจ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 7)
บริษัทไดจัดทําขอพึงปฎิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฝายจัดการและพนักงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร เปนที่เรียบรอยแลว และไดมีการประกาศแจงใหกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานทุกคนไดรับ
ทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต อยางมีจริยธรรม
และคุณธรรม เพื่อใหบรรลุผลตามเจตนารมณที่กําหนดไวตอไป
การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 8)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทานดังตอไปนี้
- กรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive Director)
5 ทาน
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non-Executive Director) 1 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ (Independent Director)
3 ทาน คิดเปนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ
ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งถือวามี
การถวงดุลของกรรมการที่เปนอิสระ นอกจากนี้ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประชุมลวงหนาทุกครั้งกอน
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหความเห็นในเรื่องงบการเงิน และเรื่องการควบคุมภายในบริษัท เปนตน
และบริษัทมีหนวยตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะชวยสรางความมั่นใจใหกับนัก
ลงทุนในเรื่องประสิทธิภาพของการถวงดุลอํานาจในการบริหารงาน และเปนการสรางระบบบรรษัทภิบาลที่ดีให
กับบริษัทอีกทางหนึ่ง
การรวมหรือแยกตําแหนง (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 9)
บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคล
เดียวหรือกลุมเดียว เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและสรางกลไกการถวงดุล โดยบริษัทมีโครงสรางการ
จัดการที่ชัดเจนตามที่แสดงไวในขอ 9.1: โครงสรางองคกรของบริษัท ซึ่งมีการแบงแยกสายงานบังคับบัญชาที่ชัด
เจน มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปในฝายตางๆภายในบริษัทตามความเหมาะสม
เพื่อไมใหอํานาจในการตัดสินใจและการบริหารงานอยูที่ประธานเจาหนาที่บริหารแตเพียงผูเดียว ในขณะที่บริษัท
มีประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญโดยไมเปนบุคคลคนเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร
และถึงแมวามีความสัมพันธตอกันระหวางประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ซึ่งมีสายสัมพันธกัน
ระหวางประธานเจาหนาที่บริหารซึ่งเปนบุตรชาย และประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนมารดา บริษัทไดมีการแบง
แยกอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่ผูบริหารอยางชัดเจน เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจําออกจากกัน นอกจากนี้บริษัทมีหนวยตรวจสอบภาย
ในทําหนาที่ดูแลตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปอยางโปรงใส เหมาะสม และรัดกุม โดยรายงาน
ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่ในการถวงดุลและตรวจทาน
การบริหารงานของบริษัท
คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 10)
• คาตอบแทนกรรมการ: บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใสโดย
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับคาตอบแทนที่
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น
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• คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหาร: คาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารเปนไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฎิบัติงาน
ของเจาหนาที่ระดับบริห ารแตละทาน ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมี
กระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา
การประชุมคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 11)
ที่ผานมาเนื่องจากบริษัทไมไดมีขอบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจึงไมไดมี
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่แนนอน การประชุมคณะกรรมการบริษัทไดจัดขึ้นตามความจําเปน
อยางไรก็ตาม ทุกครั้งที่บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหกําหนดวันประชุมไวลวงหนา
และแจงใหกรรมการทุกทานทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงกําหนดวัน เวลา และสถานที่
พรอมทั้งจัดสงระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกกรรมการทุกทานเปนการลวงหนา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแตละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได กรรมการ
แตละทานยังสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย และตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัท
เปนผูจดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 12)
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เพื่อชวยในการ
กํากับดูแลกิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดกลาวไวแลวในหัวขอเรื่อง
การจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกําหนดการประชุมเปนประจําทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 13)
- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบควบคุมภายในของ
บริษัทโดยไดพิจารณาและสอบทานรวมกับฝายบริหารของบริษัท และมีความเห็นวาบริษัทมีความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จะสามารถปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิ
ชอบหรือโดยไมมีอํานาจ เชน มีการกําหนดอํานาจอนุมัติสั่งการ และมีการจัดทําระเบียบการปฏิบัติงานที่เปนลาย
ลักษณอักษร รวมทั้งบริษัทยังไดเล็งเห็นความสําคัญของระบบควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีหนวยตรวจสอบภาย
ในรวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเปนกลไกที่สําคัญที่มีความเปนอิสระในการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมี
อํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร
- การบริหารความเสี่ยง: บริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดจัดใหมีการ
กําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการเปนประจําไมวาจะเปนความเสี่ยงทางธุรกิจหรือความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมทีมผูบริหาร และฝายตางๆที่เกี่ยวของทุกๆเดือน ซึ่งนอกจากจะประเมินความเสี่ยง
แลว ทีมผูบริหาร จะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงไดมอบหมายใหหนวยงานที่
เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆอยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหารของบริษัท
รายงานของคณะกรรมการ (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 14)
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในราย
งานประจําปของบริษัท งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการรับรองทั่วไปในประเทศ
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ไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลที่ สํ าคัญ อยางเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษั ท ไดจัดตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง
และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ
งานที่โปรงใสเปนไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท และขอกําหนดทางกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึง
การพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท
ความสัมพันธกับผูลงทุน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอที่ 15)
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินมีผลตอกระบวน
การตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารดําเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได
สม่ําเสมอ และทันตอเวลา ซึ่งทีมผูบริหารไดใหความสําคัญและจะยึดถือปฏิบัติ บริษัทไมมีแผนที่จะจัดตั้งหนวย
งานดานลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ติดตอกับผูถือ
หุนนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรของบริษัทนําขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอื่น รวมถึงเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารดังตอไปนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบ ริห ารในฝายตางๆใหรับทราบถึงหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลัก
ทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ. ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารไดทราบ
วา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตอง
ระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในของบริษัทจะเปด
เผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
9.7 บุคลากร
บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ
9.7.1 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทมีจํานวนพนักงาน แบงตามสายงานหลัก ดังนี้
สายงานหลัก
1. ฝายโรงงาน
2. ฝายขาย/การตลาด
3. ฝายบริการและสนับสนุนทางเทคนิค
4. ฝายบัญชี การเงิน ธุรการ และ บุคคล
รวม

31 ธันวาคม 2547
จํานวนพนักงาน (คน)
257
9
12
8
286
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คาตอบแทนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 / 2547 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีดังนี้
คาตอบแทน

31 ธันวาคม 2546

31 ธันวาคม 2547

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2
ของป 2548
14,401,397.32
1,182,760.95

เงินเดือนรวม
25,556,490.59
27,400,506.20
โบนัส
1,104,286.97
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)
อื่น ๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เปนตน
943,717.82
1,779,870.58
653,058.18
รวม
27,604,495.38
29,180,376.78
16,237,216.45
หมายเหตุ: 1) บริษัทกําลังอยูในระหวางการดําเนินการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ชื่อกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรวมทุน 1 ซึ่งบริหารกองทุน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด
2) คาตอบแทนพนักงานไมไดรวมคาตอบแทนของพนักงานที่เปนผูบริหารของบริษัท

อยางไรก็ดี หลังจากที่บริษัทไดทําการปรับโครงสรางชองทางการจัดจําหนายสินคาในประเทศโดยการเขาซื้อหุน
บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เชียร เทรด
ดิ้ง จํากัด จากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทไดรับโอนพนักงาน จากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํานวน 102 คน
ดั ง นั้ น บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยคื อ บริ ษั ท เชี ย ร เทรดดิ้ ง จํ ากั ด มี พ นั ก งานรวมกั น ทั้ งสิ้ น 400 คน ณ วัน ที่ 30
มิถุนายน 2548 โดยแบงตามสายงานหลัก ดังนี้
31 ธันวาคม 2547
จํานวนพนักงาน
1. ฝายโรงงาน
257
2. ฝายขาย/การตลาด
45
3. ฝายบริการและสนับสนุนทางเทคนิค
59
4. ฝายบัญชี การเงิน ธุรการ และ บุคคล
24
รวม
385
หมายเหตุ: จํานวนพนักงานที่แสดงไมไดรวมพนักงานที่เปนผูบริหารของบริษัท
สายงานหลัก

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป 2548
จํานวนพนักงาน
262
40
71
27
400

นอกจากนี้ คาตอบแทนพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยคือ บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2547 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีดังนี้
คาตอบแทน

31 ธันวาคม 2547
เงินเดือนรวม
31,255,020.83
โบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ถามี)
อื่น ๆ เชน คาลวงเวลา คาเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เปนตน
6,063,138.17
รวม
37,318,159.00
หมายเหตุ: คาตอบแทนพนักงานไมไดรวมคาตอบแทนของพนักงานที่เปนผูบริหารของบริษัท

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของป 2548
21,239,385.87
2,351,966.40
3,067,496.98
26,658,849.25

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ บริษัทไดจัดสรรหุนสามัญใหพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยดวย
จํานวนทั้งสิ้น 2,902,000 หุน
9.7.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูคูกับองคกร โดยที่มีแนวปฏิบัติดังนี้
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บริษัท ไทยฮา (มหาชน)

• บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนงงานนั้นๆ
• มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเขาทํางานเพื่อเปนการทําความคุนเคยกอนการทํางาน
• มีจัดอบรมสม่ําเสมอ ในเรื่องความรูเฉพาะดานและเทคนิคตางๆ มีการจัดฝกอบรมทั้งในและนอก
สถานที่เพื่อใหมีทักษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น และเพื่อพั ฒนาคุณภาพพนั กงานให กาวหน าทันกับ
สถานการณปจจุบัน นอกจากนี้องคกรมีการจัดสงบุคลากรไปศึกษายังสถานที่ตางๆที่มีความรูและ
เทคโนโลยีในดานนั้นๆ รวมถึงการจางบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความชํานาญจากแหลงความรู
ตางๆมาฝกอบรมใหกับพนักงาน
• บริษัทมีแผนเสนทางการฝกอบรม เพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรใหทํางานบรรลุตามภาร
กิจขององคกรโดยพัฒนาบุคลากรใหมี ทักษะและพฤติกรรม (Competency) เปนไปตามที่กําหนด
• เกณฑในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมตอองคกรและตัวบุคลากรใหมี
ความยินดีทั้งสองฝาย เพื่อเปนการจูงใจใหสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับหนา
ที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับวาองคกรมีอัตราวาจางดึงดูดใจเมื่อเทียบ
กับองคกรในระดับเดียวกัน
• เกณฑในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามอัตรายอดขายและกําไร หากยอดขายและกําไรมาก
พนักงานจะไดโบนัสมาก
• บริษัทมีการจัดสวัสดิการตางๆใหกับพนักงานเปนอยางดี โดยถือวาพนักงานเปนสวนรวมขององคกร
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