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9.

โครงสรางการจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
คุณเพชรรัตน เอกแสงกุล

หนวยงานตรวจสอบภายใน**

รองกรรมการผูจัดการ
คุณเพชรรัตน เอกแสงกุล
(รักษาการ)
ฝายวิจัยและพัฒนา

ฝายการตลาด

รองกรรมการผูจัดการ
คุณสนิท เอกแสงกุล

ฝายจัดซื้อ

ผจก. ฝายการตลาด
ผจก. ฝายวิจัยและพัฒนา คุณเพชรรัตน เอกแสงกุล
ผจก. ฝายจัดซื้อ
คุณม่ํา อรรณพพงศ
คุณวิไลวรรณ มิตรภานนท
(รักษาการ)

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายสํานักงาน
และบริการ

ผจก. ฝายการเงิน
คุณวิวัฒน เอกแสงกุล

ผจก. ฝายบัญชี

ผจก. ฝายสํานักงาน
และบริการ

คุณสวางจิตต เลาหะโรจนพันธ

คุณสวางจิตต เลาหะโรจนพันธ

(รักษาการ)

สวนวิจัยและพัฒนา
หมึกพิมพ

สวนวิจัยตลาดและ
สงเสริมการขาย

สวนความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม

สวนวิจัยและพัฒนาสีพน
รถจักรยานยนต

สวนตนทุนมาตรฐาน

สวนซอมบํารุง

สวนวิจัยและพัฒนาสี
เคลือบบรรจุภัณฑโลหะ

สวนการขาย

สวนสํานักงาน

ฝายผลิต

ฝายบุคคล

ผจก. ฝายผลิต
คุณวิชัย เอกแสงกุล

ผจก. ฝายบุคคล
คุณสิรินันท เอกแสงกุล

สวนผลิตหมึกพิมพ
สวนผลิตสีพน
รถจักรยานยนต
สวนผลิตสีเคลือบ
บรรจุภัณฑโลหะ
สวนผลิตสีพน
พลาสติก

สวนวิจัยและพัฒนาสีพน
พลาสติก

หมายเหตุ : ** บริษัทมีการวาจางบุคคลภายนอก คือ สํานักงานวรลักษณการบัญชี เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
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คุณภาพวัตถุดิบ

สวนพัฒนาระบบ
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คณะกรรมการของบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
รายชื่อคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1

ตําแหนง

นายสนั่น เอกแสงกุล

ประธานกรรมการ

2. นายสนิท เอกแสงกุล

กรรมการ

3. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล

กรรมการ

4. นายวิชัย เอกแสงกุล

กรรมการ

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล

กรรมการ

6. นางพิสมัย บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

7. นายวิเทียน นิลดํา

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

8. นายเจน วองอิสริยะกุล

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

9. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการผูม ีอํานาจลงนาม
นายสนิท เอกแสงกุล หรือนางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล หรือนายสนั่น เอกแสงกุล หรือนายวิชัย เอกแสงกุล หรือนางสาว
สิรินันท เอกแสงกุล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจและหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ อื หุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จั ด ให มี ก ารทํ า งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ณ วั น สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการได โดยอยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการหรื อ อาจมอบอํ า นาจ เพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอาจมอบอํ า นาจให คณะกรรมการบริ ห าร มี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านต า ง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่
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ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่
นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตชัดเจน
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือ
หุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไว
ในประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ) ยกเว น เป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ เ ป น ไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวหรือเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัติไวอยางชัดเจน เชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2548 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1

ตําแหนง

นายสนั่น เอกแสงกุล

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสนิท เอกแสงกุล
3. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

4. นายวิชัย เอกแสงกุล

กรรมการบริหาร

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล

กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดย
สรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการ
ดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน วัตถุดิบ
เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 30 ลานบาท
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การ
ค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจตามที่คณะกรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้น ๆ ไดเห็นสมควร
10. ดําเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ
อํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษทั หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรรม
การบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ อื หุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัท
ยอยหรือกฎหมายที่เกีย่ วของกําหนด (แลวแตกรณี) ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มกี ารกําหนดขอบเขต
อํานาจการอนุมัตไิ วอยางชัดเจน เชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ
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9.2.3 คณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2548 กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

1. นางพิสมัย บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวิเทียน นิลดํา

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเจน วองอิสริยะกุล

กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวทิพวรรณ อุทยั สาง

กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการ
รายงานตอคณะกรรมการดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน (ถามี)
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานํา
ถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ
ของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวน
รวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการ
วิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
7.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกตอง
ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7.3) เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
7.4) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามกฎหมายวา ด ว ยหลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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7.5) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตาง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระ
จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่ความรับผิดชอบ
สําเร็จลุลวงดวยดี
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับรวม
หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท เชน กรรมการผูจัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไมสามารถเปน
กรรมการตรวจสอบได เนื่องจากกรรมการผูจัดการเปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหาร เปนตน
3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวา การเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะ
ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของบุคคล
ดังกลาว
ความเปนอิสระ
1. ความเห็นที่เปนอิสระ หมายความวา การแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย โดย
ไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด
รวมถึงไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
2. กรณีที่ถือวาปฏิบัติภารกิจโดยขาดความเปนอิสระ เชน กรรมการตรวจสอบอยูภายใตอิทธิพลของกรรมการบริษัท
ผูบริหาร เจาหนาที่ของบริษัท เปนตน ไมวาจะดวยความคุนเคย ความเกรงใจ หรือดวยเหตุผลใดๆ ที่สงผลใหการปฏิบัติภารกิจ
เปนไปตามความตองการของบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานั้น จนทําใหเกิดเหตุการณ ดังนี้
2.1) ละเวนไมปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2) ยอมรับขอเสนอหรือกระทําการใดๆ ในสิ่งที่ไมควรกระทําและมีผลทําใหบริษัทและผูถือหุนเสียหาย หรือ
สูญเสียผลประโยชนที่ควรจะไดรับ
2.3) ไมแสดงความเห็น หรือไมเสนอรายงานตอคณะกรรมการ หรือตอผูถือหุนอยางตรงไปตรงมา
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2.4) ไมมีการประสานงาน ปรึกษาหารือ หรือไมใหความรวมมือกับกรรมการ ฝายบริหาร หรือเจาหนาที่ของบริษัท
ที่ตนปฏิบัติภารกิจอยู
3. รายการที่อาจถือวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
4. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทํากับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัท
รวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการตามเงื่อนไข ดังนี้
4.1) การไดมาหรือจําหนายสินคาหรือบริการนั้น อยูบนพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจปกติและเปนเงื่อนไขการคา
โดยทั่วไปที่กําหนด โดยมีหลักเกณฑชัดเจนและเปนที่เปดเผย
4.2) ราคาสินคาหรือบริการ เทียบเคียงไดกับราคาสินคาหรือคาบริการที่ใหลูกคารายอื่น
5. ความชวยเหลือทางการเงินที่กรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบไดรับจากบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทที่เปนธุรกิจปกติในฐานะเปนสถาบันการเงิน
6. รายการใดๆ ที่เขาขายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดดําเนินการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯที่เกี่ยวของแลว
รายการอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยฯกําหนด
9.3

คณะผูบ ริหาร
คณะผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 8 ทาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

1. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล

ตําแหนง
กรรมการผูจ ัดการ
(รักษาการ) รองกรรมการผูจ ัดการ
(รักษาการ) ผูจัดการฝายการตลาด

2. นายสนิท เอกแสงกุล

รองกรรมการผูจ ดั การ

3. นายวิวัฒน เอกแสงกุล

ผูจัดการฝายการเงิน

4. นายวิชัย เอกแสงกุล

ผูจัดการฝายผลิต

5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล

ผูจัดการฝายบุคคล

6. นายม่ํา อรรณพพงศ

ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา

7. นางสวางจิตต เลาหะโรจนพันธ

ผูจัดการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายสํานักงานและบริการ (รักษาการ)

8. นางวิไลวรรณ มิตรภานนท

ผูจัดการฝายจัดซือ้

9.4

การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูบ ริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดย
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวา หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผูถือ
หุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน
ใหผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจ ัดการมีอํานาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรือ่ งเกีย่ วกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทีส่ ําคัญไดดังนี้
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ
ชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ ไมวาภายใน
และภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การติดตอเรื่องบัญชีเงินฝาก
กับธนาคาร การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 2 ลานบาท
8. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
9. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพน
จากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทยกเวน
พนักงานระดับผูบริหาร
10. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจดั การสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ตามที่นิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ซึ่งการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรรมการบริษัท และ/หรือทีป่ ระชุมผูถอื หุน (แลวแตกรณี) เพือ่ พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท
หรือบริษัทยอยหรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกําหนด (แลวแตกรณี) ยกเวนเปนการอนุมัตริ ายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจทีม่ ีการ
กําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัตไิ วอยางชัดเจนเชน ลักษณะของรายการ วงเงินการอนุมัติ
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9.5.1 คาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร
9.5.2 คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน
ป 2546

คาตอบแทน

จํานวนราย จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)

กรรมการบริษทั


ป 2547

เบี้ยประชุมกรรมการ*

-0-

งวด 6 เดือนแรก ป 2548

จํานวนราย
(คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวนราย
(คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

-0-

-0-

9

315,000.00

-0-

หมายเหตุ * ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัทมหาชนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ที่ประชุมมีมติใหกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 10,000 บาท/คน/ครั้ง
 กรรมการบริษัท 5,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/คน/ครั้ง
ทั้งนี้ ใน 6 เดือนแรกป 2548 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง
ป 2546

คาตอบแทน
ผูบริหาร


ป 2547

งวด 6 เดือนแรก ป 2548

จํานวน
ราย (คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
ราย (คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
ราย (คน)

6

15,403,183.00

6

21,996,178.85

8

เงินเดือนและโบนัส

จํานวนเงิน
(บาท)
6,724,780.00

9.5.3 คาตอบแทนอื่น
-ไมม-ี
9.6

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทไดกําหนดนโยบายปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนดบทบัญญัติตางๆ จะยึดใหเปนแนวทางใหปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้บริษัทไดนํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ขอ มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบาย เพื่อใหการ
บริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส อันจะเปนการใหความคุมครอง และเพิ่มความ
เชื่อมั่นแกผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยบริษัทไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาโดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังตอไปนี้
 บริหารงานดวยความระมัด ระวัง และรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถและประสิท ธิภาพที่เ พียงพอ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
 ดําเนินงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอและเพียงพอแกสาธารณะ ผูถือหุน และ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
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ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมี
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด
ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
การปฏิบัติตอผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และตองดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุนและผู
มีสวนไดเสียทุกกลุม

2. สิทธิของผูถือหุน บริษัทจะใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันดังตอไปนี้
 สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัท
 สิทธิในการออกเสียง
 สิทธิที่จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรม โดยผูถือหุนจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกันในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนพึงมีและ
พึงได
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 พนักงาน: บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ กั บ พนั ก งานอย า งเท า เที ย ม เป น ธรรม สอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของกฎหมาย และให
ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 คูคา: บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาโดยเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงเกี่ยวกับการกูยืมอยางเครงครัด
 ลูกคา: บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการ รวมทั้งมีมาตรการใน
การเก็บรักษาความลับของลูกคา และมีบุคลากรที่ทําหนาที่รับคํารองเรียนของลูกคา
 คูแขง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ
ที่ไมสุจริตเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันที่ไมเปนธรรม หรือทําลายคูแขงขัน
 ชุม ชน: บริ ษัท มีความรั บผิดชอบตอ สภาพแวดล อ มของชุม ชน และสังคม โดยมีม าตรการในการดูแ ลรัก ษาเครื่อ งใช
อุปกรณในการดําเนินงานของบริษัทเพื่อปองกันสภาพแวดลอมจากมลภาวะที่อาจเกิดขึ้น
4. การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมแตละครั้ง ผูถือหุนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแกบริษัทได นอกจากนั้น
หลังจากที่บริษัทไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะจัดใหมีประธานคณะกรรมการ ตัวแทนจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามตางๆ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทไดอยางถูกตองเหมาะสม
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริ ษั ท ตลอดจนการกํ า กั บ ดู แ ลให ฝ า ยบริ ห ารดํ า เนิ น การตามบทบาทหน า ที่ ให เ ป น ไปตามแผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุด
ใหแกผูถือหุน มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และเปดเผยขอมูล
ของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง และครบถวน
5.

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
ในการทํารายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม
อยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนหลัก ซึ่งมาตรการในการอนุมัติรายการระหวางกัน ตลอดจนกําหนด
นโยบายและแนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคตใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้ง
ที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงานเพื่อใหผูที่
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่
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8. การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท โดยไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจในการตัดสินใจแตเพียงบุคคลเดียว หรือกลุม
เดียว โดยกําหนดใหมีกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและสรางกลไกการตรวจสอบและถวงดุล
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทแยกหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการออกจากกัน โดยมิใหบุคคลคนเดียวดํารง
ตําแหนงทั้งสองควบคูกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับ,ดูแลและการบริหารงานประจํา
นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน ทําใหประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถวงดุลในกิจการที่สําคัญซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งอํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่
ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท
10. คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ระดับบริหาร
คาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน มีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายสวนคาตอบแทนของเจาหนาที่ระดับบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดซึ่งสอดคลอง
กับหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับบริหารแตละทาน
11. การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
1. บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยกําหนดใหหนวยงานที่รูขอมูลหามนําขอมูลไปเปดเผย
ยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
2. ผูบริหารของบริษัทที่ไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใชประโยชนจากขอมูลดังกลาวกอนที่จะเปดเผยสู
สาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 1 เดือน กอนที่งบการเงินจะเปดเผยสู
สาธารณชน
3. เมื่อหลักทรัพยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและ
ผูบริหารมีหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายการถือหลักทรัพย ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540 และไดกําหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมถึงไดกําหนดโทษทางวินัยสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในบริษัทไปใชหรือนําไปเปดเผยจนอาจทําให
บริษัทไดรับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ไดแ ก การตักเตือ นดวยวาจา การตักเตือ นเปนอักษร การ
ภาคทัณฑ ตลอดจนการเลิกจางพันสภาพการเปนพนักงานดวยเหตุไลออก ปลดออก หรือใหออกแลวแตกรณี เปนตน
12. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการตองมีการประชุมอยางนอยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมไดตามความจําเปน และ
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมใหที่ประชุมพิจารณาได รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมไดอยางเปดเผย และ
ตรงไปตรงมา โดยบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ทั้งนี้ เริ่มนับตั้งแตแปรสภาพเปนบริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2548 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ ดังนี้
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บริษัท อีซึ่น เพนท จํากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการ
1. นายสนั่น เอกแสงกุล
2. นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล
3. นายสนิท เอกแสงกุล
4. นายวิชัย เอกแสงกุล
5. นางสาวสิรินันท เอกแสงกุล
6. นางพิสมัย บุณยเกียรติ
7. นายวิเทียน นิลดํา
8. นายเจน วองอิสริยะกุล
9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง
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ครั้งที่ 1
17 มี.ค. 2548
9
9
9
9
9
9
9
9
9

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2
29 มี.ค. 2548
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ครั้งที่ 3
27 พ.ค. 2548
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13. คณะอนุกรรมการ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป เพื่อชวยในการตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท โดยกําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามขอบเขต อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่คณะกรรมกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ตั้งแตไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 ไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมครบทั้ง 4 ทานทุกครั้ง
14. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ โดย
ไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ
บริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุล
และตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม (รายละเอียดเพิ่มเติมในการควบคุมภายใน สวนที่ 2 ขอ 10)
นอกจากนั้นบริษัทจะจัดใหมีสวนงานตรวจสอบภายในซึ่งจะรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และดําเนินการให
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจําป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีคูมือการตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
15. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ รวมทั้ ง งบการเงิ น และ
สารสนเทศทางการเงินที่จะปรากฏในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําปของบริษัท
16. ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทมีนโยบายใหฝายบริหารเปดเผยขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง
และเชื่อถือได โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบกับบริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย
นอกจากนั้นบริษัทยังเปดใหผูลงทุนไดติดตามขอมูลของบริษัทโดยตรงที่นายสนิท เอกแสงกุล หรือติดตอกับบริษัทผานทาง

http://www.easonpaint.com
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9.7 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น 210 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.2-9.3)
โดยแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้
สายงาน

EASON

NOF (Thailand)

รวม

ฝายวิจยั และพัฒนา

18

-

18

ฝายการตลาด

6

4

10

ฝายจัดซือ้

3

-

3

ฝายการเงิน

1

-

1

ฝายบัญชี

5

2

7

ฝายสํานักงานและบริการ

68

3

71

ฝายผลิต

92

-

92

ฝายบุคคลและพัฒนาระบบ

8

-

8

201

9

210

รวม
9.7.1 คาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงิน

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส คาสวัสดิการพนักงานที่เปนตัวเงิน เปนตน (ไมรวมกรรมการ
และผูบริหารตามขอ 9.2-9.3)
ป 2546
คาตอบแทนพนักงาน
บมจ.อีซนึ่ เพนท
บจก.นอฟ (ประเทศไทย)
รวม

ป 2547

จํานวน
ราย (คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน
ราย (คน)

168

31,720,451.07

190

9

4,647,620.25

177

36,368,071.32

จํานวนเงิน
(บาท)

งวด 6 เดือนแรก ป 2548
จํานวน
ราย (คน)

จํานวนเงิน
(บาท)

32,586,802.08

201

20,676,550.85

9

4,990,274.00

9

2,858,725.24

199

37,577,076.08

210

23,535,276.09

9.7.2 คาตอบแทนทีไ่ มเปนตัวเงิน
บริษัทมีคาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก อาคารชุดวอเตอรฟอรด ขนาด 30.3 ตารางเมตร ซึ่งเปนทีพ่ ักของบริษัทที่ซอื้ ไว
เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับพนักงานที่โรงงาน อําเภอพานทอง ในการมาพักอาศัยชวงที่มีการจัดสัมมนา ฝกอบรม หรือมาทําการ
วิจัยที่สํานักงานสาขาในกรุงเทพมหานคร
9.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานทีเ่ ปนนัยสําคัญอันมีผลกระทบทางดานลบตอบริษัทในระยะเวลานับแตกอตั้งกิจการมา
9.7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเปนทรัพยากรสําคัญในการดําเนินกิจการของบริษทั รวมถึงการปลูกฝง
ใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกรเพื่อพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุด โดย
บริษัทมีการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ
อยูเสมอใหพนักงานทุกระดับตั้งแตพนักงานที่เริ่มเขาทํางานกับบริษัทจะตองผานการ
ปฐมนิเทศ และฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการอบรม และซักซอมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานอีกดวย
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