บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

9 การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

คุณชมเดือน ศตวุฒิ
กรรมการผูจัดการ
คุณชมเดือน ศตวุฒิ (รักษาการ)
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คุณสหวัสส เตชาชาญ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

Business Promotion

คุณอู ทิน หมอง อาเย
ผูจัดการฝายเทคนิค

Quality
Engineer

คุณสมอุย ตั้งจิตตถาวรกุล และคุณธรรมรัฐ สรอยสมบุญ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ

Site Manager
(Tank Inspection)

Site Manager
(Project Engineer)
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คุณนิมิตร หาญวุฒิพงศ
ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน

Site Manager
(Project Engineer)

คุณวัจนา สกุลแรมรุง
ผูจัดการฝายบริหาร
สํานักงาน/ฝายบุคคล/ฝาย
จัดซื้อและคลังสินคา

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 เมษายน 2550
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุวัฒน
ดร.อิทธิพล
นางสาวชมเดือน
นายเกริกเกียรติ
นาวาอากาศตรีเอนก
ดร.วิชา
นายวิรัช
นายวิชัย

แดงพิบูลยสกุล
ปานงาม
ศตวุฒิ
ศตวุฒิ
พันธุรักษ
จิวาลัย
กฤตผล
วัชรวัฒนากุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชี การเงินคือ นายวิชัย วัชรวัฒนากุล

โดยมีนางสาวดวงใจ สิริวรวงศกุล ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ลงลายมือชื่อรวมกับ ดร.อิทธิพล ปานงาม หรือนายสุวัฒน แดงพิบูลยสกุล หรือนายเกริก
เกียรติ ศตวุฒิ หรือนาวาอากาศตรีเอนก พันธุรักษ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
2) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
3) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
4) พิจารณาอนุมัติผังอํานาจอนุมัติ
5) กํากับ ควบคุม ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอื่น
7) รับผิดชอบในการจั ดทํารายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
ทั้งนี้กาํ หนดใหกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
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หรือความขัดแยงทาง

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 17 เมษายน 2550
ชื่อ – สกุล
1. ดร.วิชา
จิวาลัย
2. นายวิรัช
กฤตผล
3. นายวิชัย
วัชรวัฒนากุล

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวดวงใจ สิริวรวงศกุล ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาแตงตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน และกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คั ด เลือ ก เสนอแต ง ตั้ ง และเสนอคา ตอบแทนผูสอบบัญ ชี ข องบริษัท รวมถึ ง วางแนวทางการ
ปฏิบัติงานกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) พิจารณารายการอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท เพื่อนําเสนอที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณา
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 17 เมษายน 2550
ชื่อ - สกุล
1. นายสุวัฒน
แดงพิบูลยสกุล
2. นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
3. นายเกริกเกียรติ ศตวุฒิ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3) กําหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
5) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และสอดคลองกั บ
กฎหมายที่บังคับใชอยู
6) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพยสิน เงินลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัต1ิ
7) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน คาใชจายตางๆ อันสืบเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา
และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัต1ิ
ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ยอย (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 17 เมษายน 2550

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล
นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
นายสหวัสส
เตชาชาญ
นายอูทิน หมอง อาเย
นายสมอุย
ตั้งจิตตถาวรกุล
นายธรรมรัฐ
สรอยสมบุญ
นายนิมิตร
หาญวุฒิพงศ
นางสาววัจนา
สกุลแรมรุง

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ผูจัดการฝายเทคนิค
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบริหารสํานักงาน/ฝายบุคคล/ฝายจัดซื้อและคลังสินคา
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กรรมการผูจัดการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและ
ขอบังคับของบริษัท รายละเอียดอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปไดดังนี้
1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมาย
3) เปนผูกําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด
4) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพยสิน เงินลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัต1ิ
5) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน คาใชจายตาง ๆ อันสืบเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา
และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัต1ิ
6) เป น ผู พิ จ ารณาเรื่ อ ง กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ การระดมทุ น ของบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท
ตามลําดับของความสําคัญ
7) มี อํ า นาจจ า ง แต ง ตั้ ง ปลดออก ให อ อก ไล อ อก กํ า หนดอั ต ราค า จ า ง ให บํ า เหน็ จ รางวั ล ขึ้ น เงิ น เดื อ น
คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกําหนดคาตอบแทน
8) มีอํานาจดําเนินการเปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ กับสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนบริษัทเปนสําคัญ
9) ขออนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยผ า นคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตน กรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่
ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทยอย และจะตอง
เปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
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หมายเหตุ : 1 ผังอํานาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้
สังหาริมทรัพย
ตําแหนง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูจัดการฝาย

ซื้อตอครั้ง

อสังหาริมทรัพย

ขายตอครั้ง

ซื้อตอครั้ง ขายตอครั้ง

20,000,000

20,000,000

40,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

50,000

50,000

ซื้อเครื่องมือและอุปกรณเพื่อใช
ในการดําเนินงาน
(ตอเดือน)

ตามการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
*
ตามการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
2,000,000
*
50,000

20,000,000

หมายเหตุ :* เนื่องจากปริมาณในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณเพื่อใชในการดําเนินงานดานการตรวจสอบและทดสอบ
โดยไมทําลาย ในแตละชวงเวลานั้น ขึ้นอยูกับความจําเปน หรือความตองการใช รวมถึงความเหมาะสม
ของราคา จึงอาจมีบางชวงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณเปนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม
สามารถระบุ จํ า นวนวงเงิ น สํ า หรั บ การซื้ อ ที่ แ น น อนได อย า งไรก็ ต าม การจั ด การทุ ก ครั้ ง จะต อ งยึ ด
หลักเกณฑของบริษัท และราคาที่เปนไปตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้เมื่อประมูลงานได ทางฝายปฏิบัติการจะ
ตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ รวมกับแผนกคลังพัสดุ โดยมีรายละเอียดในการแบงระเบียบการจัดซื้อ ดังนี้
1. ในกรณีที่ไมมีเครื่องมือในคลังพัสดุ และ/หรือเปนเครื่องมือพิเศษ
1.1 ฝายปฏิบัติการจัดหาขอมูล และราคาเครื่องมือที่ตองการจะขอซื้อ จะตองมีขอมูล จาก
ผูขายไมต่ํากวา 2 ราย เพื่อใชเปรียบเทียบ
1.2 นําขอมูลเขารวมประชุมกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือ และ
ราคาที่เหมาะสมกับการใชงาน
1.3 ฝายปฏิบัติการยื่นใบขออนุมัติซื้อ พรอมชี้แจงเหตุผลของการขอซื้อตอกรรมการผูจัดการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.4 สงใบอนุมัติใหแผนกจัดซื้อดําเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนของบริษัทตอไป
2. ในกรณีที่เครื่องมือในคลังพัสดุมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และจะตองสั่งซื้อเพิ่มเติม แผนกคลัง
พัสดุจะดําเนินตามขั้นตอน ขอ 1.3-1.4 เชนกัน

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหาร
ของบริษัท จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ
บริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการ
ดังนี้
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่
ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง เปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย
กําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและ
การเงิน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวน
หนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
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9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ในที่ประชุมได
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เปนจํานวนไมเกิน 1,000,000 บาท นอกเหนือจากการจาย
เบี้ยประชุมตามระเบียบวาดวยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัท โดยการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ มี
รายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายนามคณะกรรมการ
นายสุวัฒน
ดร.อิทธิพล
นางสาวชมเดือน
นายเกริกเกียรติ
นาวาอากาศตรีเอนก
ดร.วิชา
นายวิรัช
นายวิชัย

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ
คาตอบแทน

แดงพิบูลยสกุล
ปานงาม
ศตวุฒิ
ศตวุฒิ
พันธุรักษ
จิวาลัย
กฤตผล
วัชรวัฒนากุล

ป 2549
จํานวนราย (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
5
5
-

คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัทตอครั้ง
11,000
10,000
10,000
10,000
10,000
11,000
10,000
10,000

6 เดือนแรกของป 2550
จํานวนราย (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
8
164,000
8
500,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไมเคยจายเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มจายเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการบริษัท ตั้งแตป
2550 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเริ่ม
ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550
ที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2550 ไดมีมติกําหนดจายคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2550 เปนจํานวนเงินไมเกิน
1,000,000 บาท บริษัทไดบันทึกคาตอบแทนกรรมการคางจายไตรมาสละ 250,000 บาท
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ข. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2549
จํานวนราย (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
7
5,103,940
7
1,301,850
7
520,203
7
6,925,993

6 เดือนแรกของป 2550
จํานวนราย (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
7
2,784,105
7
264,579
7
3,048,684

2. คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
- ไมมี 9.4 การกํากับดูแลกิจการ
ที่ผานมา บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ
กําหนด ดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล
คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยกําหนดเปน
นโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผู
ลงทุน บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะ และผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญตอระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุม และบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยัง
คํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม
2. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทาน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ และ
บริษัทจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุม
ถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1
ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย
หากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง
– เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของการใหบริการที่ดีได
มาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
– มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุมจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุน
ไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอในการ
พิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
– กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั
– กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
– ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิ
เอท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว
– ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชน
สูงสุด
– ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
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(ก) รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับ
รายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาว
ได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจะปฏิบตั ิตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
(ข) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร ใชประโยชนจากขอมูลสําคัญอันมีผลตอการ
ลงทุน คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุม และลงมติโดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แลวแจงตลาด
หลักทรัพยฯ ในวันทําการถัดไปทันที กรรมการและผูบริหารจึงไมมีโอกาสใชขอมูลภายในใหเปนประโยชนสวนตน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดขอพึงปฏิบัติ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน โดยเนนที่
“ความรูคูคุณธรรม จรรยาบรรณและจริยธรรมนําธุรกิจ“ เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณจะรวมถึงการกําหนดบทลงโทษทางวินัยดวย
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมด 8 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ อีก 2 ทาน ที่ไมไดเปนทั้งกรรมการอิสระ
และผูบริหารของบริษัท
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
เนื่องจากทางบริษัท มีนายสุ วัฒน แดงพิบูลยสกุล ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการบริหาร ซึ่งเปนสามีของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ จึงอาจทําใหการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการบริษัทเปนไปในทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการบริหารงาน ในคณะกรรมการบริษัท ยังประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร และกรรมการ
ตรวจสอบ จํานวน 5 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 คน ซึ่งจะสามารถถวงดุลอํานาจในการตัดสินใจได รวมทั้งอํานาจที่มอบให
กรรมการผูจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ค า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายค า ตอบแทนกรรมการไว อ ย า งชั ด เจนและโปร ง ใส โดย
คาตอบแทน อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
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ไดขออนุมัติจากที่ ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีห นาที่ และความรั บผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่นําสง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง
แบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่จดั สงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัท ในป 2548 – 2550 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550)
สถิติการเขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุวัฒน
2. ดร. อิทธิพล
3. นางสาวชมเดือน
4. นายเกริกเกียรติ
5. นาวาอากาศตรีเอนก
6. ดร.วิชา
7. นายวิรัช
8. นายวิชัย

แดงพิบูลยสกุล
ปานงาม
ศตวุฒิ
ศตวุฒิ
พันธุรักษ
จิวาลัย1
กฤตผล1
วัชรวัฒนากุล1

ป 2548

ป 2549 (จํากัด)

9/9 ครั้ง
9/9 ครั้ง
9/9 ครั้ง
9/9 ครั้ง
9/9 ครั้ง
-

19/19 ครั้ง
19/19 ครั้ง
19/19 ครั้ง
19/19 ครั้ง
19/19 ครั้ง
-

ป 2550 (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 50
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง
2/4 ครั้ง
2/4 ครั้ง
2/4 ครั้ง

หมายเหตุ : 1ดร.วิชา จิวาลัย นายวิรัช กฤตผล และนายวิชัย วัชรวัฒนากุล ไดเขารวมสังเกตการณและรวมรับฟงรายงานกิจการ
และการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2550 วันที่ 12 มีนาคม 2550 และ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อครั้งการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
วันที่ 15 มีนาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบชองบริษัท ไดเริ่มเขาประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2550 เปนตนไป

12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ซึ่งมีวาระ
การดํารงตํ าแหนงคราวละ 3 ป เพื่อชวยในการกํา กับดูแ ลกิจการของบริ ษัทโดยอํานาจและหน าที่ข องคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการขอ มูลขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปน
พิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตน
ที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริษัทประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย
13. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ จึง
ได กํา หนดภาระหน า ที่ อํา นาจการดํ า เนิ น การของผู ป ฏิบั ติง าน ผู บ ริห าร ไวเป น ลายลัก ษณอั กษรอยา งชัด เจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น
บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจําปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่มีสาระสําคัญในระบบดังกลาว
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการ
จัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบ
จุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ
เปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท จึงมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปน
จริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ใหแกสาธารณชน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรงและเผยแพรทางสื่อของตลาด
หลักทรัพย
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุน การเปดเผยขอมูลตางๆ ที่มีสาระสําคัญและมีผลกระทบตอบริษัท ถาเปนขอมูลดานการดําเนินงานใหผานความ
เห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ แตถาขอมูลใดที่มีผลกระทบตอผูลงทุนตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท นโยบายและวิ ธี ก ารติ ด ตามดู แ ลในการนํ า ข อ มู ล ภายในไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตนนั้ น บริ ษั ท มอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารมีการใชขอมูลภายใน
เพื่อประโยชนสวนตัว และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เปนไปตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทําความผิดดังกลาว
9.6 บุคลากร
9.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2549
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
151
29,297,350
135
3,898,150
74
659,937
33,855,437

6 เดือนแรกของป 2550
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
172
17,254,268
76
396,356
17,650,624

9.6.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 9.6.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมานัยสําคัญ
- ไมมี 9.6.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถตามลักษณะงานของแตละฝาย โดยมีการจัด
อบรมเพิ่มเติมความรู และวิวัฒนาการใหม ๆ ตามความเหมาะสมของงานแตละฝาย ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดย
ตัวอยางการจัดฝกอบรมมีรายละเอียดดังนี้
การจัดฝกอบรมภายใน โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหคําบรรยาย
1. หลักสูตรการทํางานดวยหัวใจ
2. หลักสูตรภาวะผูนํา และการทํางานเปนทีม
3. หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
5. หลักสูตร การจัดการความปลอดภัย ระดับหัวหนางาน
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การจัดฝกอบรมภายใน โดยวิทยากรของบริษัท
1. หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี
2. หลักสูตร NDT Method Introductory to New Employee
3. หลักสูตรการอบรม NDT วิธีการตาง ๆ
การฝกอบรมภายนอก
1. หลักสูตร Basic Fire Fighting (BFF) Helicopter Underwater Escape Training (HUET) Sea
Survival & Offshore Emergency Procedure (SS, การกูชีพทางทะเล) ณ บริษัท เอ็มโอจี
อินดัสทรี เทรนนิ่ง จํากัด
2. หลักสูตรการอบรม NDT วิธีการตาง ๆ ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
4. หลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. หลักสูตร Radiographic Interpretation ณ บริษัท เมอรเมด เทรนนิ่ง เทคนิคัล เซอรวิส จํากัด
การฝกอบรมนอกประเทศ
1. หลักสูตร EDDY CURRENT TESTING COURSE LEVEL II ณ TWI Training & Certification
(S.E.Asia ) Sdn. Bhd.
2. หลักสูตร ASNT LEVEL III REFRESHER ณ TWI Training & Certification (S.E.Asia ) Sdn.
Bhd.
3. หลักสูตร API 510 Certification Preparation ณ IDC Training Petaling Jaya Malaysia
ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทจะเปนผูพิจารณาในเรื่องดังกลาว เพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูและ
วิวัฒนาการใหม ๆ ดังกลาวมาปรับปรุงและประยุกตใชกับระบบงานของบริษัท
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