แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

นายสุรพล รุจิกาญจนา
กรรมการผูจัดการ

นางสาวเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
ผูอํานวยการฝายเทคนิคและ
บริหารประสิทธิภาพ

นางอัจฉรา โมมินทร
ผูอํานวยการฝายวางแผน

นายอํานาจ สุอุทัย
ผูจัดการฝายผลิตอาวุโส

นายโชคชัย เนียมรัตน
ผูจัดการฝายการตลาดอาวุโส
แผนกสีเคลือบไม
และสีอุตสาหกรรม

หนาที่ 2.9-1

นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
ผูจัดการฝาย
การตลาดอาวุโส
แผนกสีปองกันสนิม
สีทาเรือ และสีทาอาคาร

นางสาวสยมพร บัวภูมิ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

9.2 คณะกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท จํานวน 11 ทาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท จํานวน 1 ทาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2.
นายสุรพล รุจิกาญจนา
ประธานกรรมการ
3.
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
รองประธานกรรมการ
4.
นางอัจฉรา โมมินทร
กรรมการ
5.
นายอํานาจ สุอุทัย
กรรมการ
6.
นายโชคชัย เนียมรัตน
กรรมการ
7.
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
กรรมการ
8.
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
กรรมการ
9.
ดร. วุฒิชัย นีรนาทวงศ
กรรมการอิสระ
10.
ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.
นายทํานอง ดาศรี
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12.
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ - กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชีการเงิน คือ ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
โดยมี นายจรินทร อุดมพิพัฒน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุรพล รุจิกาญจนา นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย นางอัจฉรา โมมินทร นายอํานาจ สุอุทัย กรรมการสองในสี่ลง
ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท

หนาที่ 2.9-2

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาอนุมัติเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ
บริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารการจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายให
ดําเนินงานดังกลาว เพื่อใหแนใจวาฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กําหนด
3. คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการการบริหาร และอนุกรรมการและ/
หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได ตามความเหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายหลายโดยจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
4. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเปนอํานาจที่ตามกฎหมายหรือตามขอบังคับนี้
มิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของผูถือหุน
5. คณะกรรมการตองรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และควบคุมกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรวมทั้ง
จัดทํารายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนและเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด
6. คณะกรรมการบริษัท มีห นา ที่ กํา กับ ใหบ ริ ษัท มี ระบบการควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิภาพโดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการมีหนาที่จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินและตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือ
สอบทานรายงานทางการเงินนั้นใหเสร็จกอนจะมีการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
8. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนองกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฉ) การเลิกบริษัท
ช) การออกหุนกูของบริษัท
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

หนาที่ 2.9-3

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม
มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทหรือบริษัทยอยปฏิบัติตามขอกําหนดและประกาศ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการทํารายการเกี่ยวโยง
กัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย
9.2.2 คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
ดร. วุฒิชัย นีรนาทวงศ
กรรมการอิสระ
2.
ศาสตราจารย ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
กรรมการอิสระ
3.
นายทํานอง ดาศรี
กรรมการอิสระ
4.
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
กรรมการอิสระ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการอิสระโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยคณะกรรมการอิสระ
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แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
ศาสตราจารยดร. อัจฉรา จันทรฉาย
นายทํานอง ดาศรี
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายจรินทร อุดมพิพัฒน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
นางอัจฉรา โมมินทร
นายอํานาจ สุอุทัย
นายโชคชัย เนียมรัตน
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
หนาที่ 2.9-5

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2. มีอํานาจสั่งการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท
3. มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารซื้ อ ยกเลิ ก ขายทรั พ ย สิ น เงิ น ลงทุ น และค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ การ
ดําเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ)
4. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหสอดคลองกับสภาพการณ
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นยิ ามไวในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือ
บริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม
ผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1. นําเสนอแนวทางการบริหารใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารไดพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหาร
3. กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารในระดับสูง
4. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
5. มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก ารซื้ อ ยกเลิ ก ขายทรั พ ย สิ น เงิ น ลงทุ น และค า ใช จ า ยต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ การ
ดําเนินงานของบริษัท (รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ)
6. 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 ขั้ น เงิ น เดื อ น
คาตอบแทน และโบนัส สําหรับพนักงานทุกระดับตามนโยบายการกําหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจ
และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัท
ยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือ
หุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด

หนาที่ 2.9-6

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

ผังอํานาจอนุมตั ิ
ตําแหนง
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝาย และผูจัดการฝายอาวุโส

สังหาริมทรัพย
ซื้อตอครั้ง (บาท) ขายตอครั้ง (บาท)
ไมเกิน 5,000,000 ไมเกิน 5,000,000
ไมเกิน 3,000,000 ไมเกิน 3,000,000
ไมเกิน 1,000,000 ไมเกิน 1,000,000

อสังหาริมทรัพย
ซื้อตอครั้ง (บาท) ขายตอครั้ง (บาท)
ไมเกิน 5,000,000 ไมเกิน 5,000,000
ไมเกิน 3,000,000 ไมเกิน 3,000,000
ไมเกิน 1,000,000 ไมเกิน 1,000,000

บริษัทมีการจัดทํางบประมาณ (Budget) ในการลงทุน รวมไปถึงคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทในแตละป
เพื่อใชเปนแผนงานในการดําเนินธุรกิจ โดยทุกรายการจะตองผานการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
9.3 ผูบริหาร
ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2550 จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายเทคนิค
ผูอํานวยการฝายบริหารประสิทธิภาพ
ผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูจัดการฝายผลิตอาวุโส
ผูจัดการฝายการตลาดอาวุโส
ผูจัดการฝายการตลาดอาวุโส
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

นางอัจฉรา โมมินทร
นายอํานาจ สุอุทัย
นายโชคชัย เนียมรัตน
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
นางสาวสยมพร บัวภูมิ

9.4 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรั พยที่ กจ. 12/2543 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทั้งนี้ กรรมการทุกทานและเจาหนาที่
บริหาร ไมมีประวัติกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลังกอนวันยื่นคําขออนุญาต รวมทั้งไมมีประวัติถูก
พิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย หรือกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริตหรือกระทําผิดตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางตัดสิน ดังมีรายชื่อตามรายละเอียด
ขางตน กรรมการอิสระ 3 ทานเปนผูทรงคุณวุฒิและเปนบุคคลภายนอก โดยไมไดเปนลูกจาง หรือพนักงาน ที่ไดรับ
เงินเดือนจากบริษัท มีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ ไมไดถือหุนในบริษัทเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และจะสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยได

หนาที่ 2.9-7

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน
โดยกรรมการไม นอ ยกว า กึ่ง หนึ่ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดจะต อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยูใ นราชอาณาจั ก ร และ
กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของ
บริษัทหรือไมก็ได
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได
2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเปนประธานที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันสวนปหลังๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาขนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะ
เหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระที่ ยั งเหลื ออยู ของกรรมการที่ ตนเข ามาแทน และมติ ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต อง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

หนาที่ 2.9-8

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีคุณ สมบัติ ตามที่ ก ฎหมายหลั กทรัพ ย แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย รวมถึง ประกาศ ขอ บั ง คับ และ/หรื อ ระเบียบของตลาด
หลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการ
บัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระ คือ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของ หรือรวมถึงนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่
เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
• ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญานอยางเปนอิสระ
• ไมมีลักษณะอื่นใด ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหาร
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
9.5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
9.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ในที่ประชุมได
อนุมัติการกําหนดการจายเบี้ยประชุมตามระเบียบวาดวยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และที่
ปรึกษาคณะกรรมการของบริษัท โดยการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ มี
รายละเอียด ดังนี้
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ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
นายสุรพล รุจิกาญจนา
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
นางอัจฉรา โมมินทร
นายอํานาจ สุอุทัย
นายโชคชัย เนียมรัตน
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
ดร. วุฒิชัย นีรนาทวงศ
ศาสตราจารย.ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
นายทํานอง ดาศรี
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ
คาตอบแทน

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท)
10,000
7,000
6,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
15,000
10,000
10,000

รอบบัญชีป 2549
รอบบัญชีป 2550
(1 ก.ค. 48 - 30 มิ.ย. 49) (1 ก.ค. 49 - 30 มิ.ย. 50)
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
7
7
7
7
-

รอบบัญชีป 2551
(1 ก.ค. 50 - 31 ต.ค. 50)
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
12
93,000
12

(ข) กรรมการบริหารและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการ
บริหารและผูบริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

รอบบัญชีป 2549
(1 ก.ค. 48-30 มิ.ย. 49)
จํานวน
(คน)
6
6
6

จํานวนเงิน
(บาท)
9,367,200
1,170,900
873,120
11,411,220

รอบบัญชีป 2550
(1 ก.ค. 49-30 มิ.ย. 50)
จํานวน
(คน)
7
7
7

9.5.2 คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
-ไมมีหนาที่ 2.9-10

จํานวนเงิน
(บาท)
11,512,000
1,674,000
965,000
14,151,000

รอบบัญชีป 2551
(1 ก.ค. 50-31 ต.ค. 50)
จํานวน
(คน)
7
7
7

จํานวนเงิน
(บาท)
4,104,448
356,245
4,460,693

แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

9.6 การกํากับดูแลกิจการ
ที่ผานมา บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด
ดังนี้
9.6.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล
คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of
Good Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปรงใส
สามารถตรวจสอบได และเพิ่ มความเชื่ อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทจะเปดเผยขอ มูลใหกับสาธารณะและผูถือ หุนอยา ง
สม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความเสี่ยงบริษัท
พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไวซึ่งความ
เปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม
9.6.2 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ ทานใหเปนอยางเทาเทียม เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ
ถึงความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
และบริษัทจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอ
ใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัด
ประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทจะดําเนินการเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
9.6.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง
– เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่ดีได
มาตรฐานและการใหบริการหลังการขาย รักษาความลับของลูกคา
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขง
– มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
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บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน)

9.6.4 การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และขอรับรองวาประธานในที่
ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเวลาในการ
ประชุมใหผูถือหุนใหมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูล
เพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ๆ เดินทางสะดวก
9.6.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาท เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังตอไปนี้
– กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
– กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอใหเปนไปตามแผนงานเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
– ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ อนึ่ง โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว
– ดูแลใหมีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัทไดรับ
ประโยชนสูงสุด
9.6.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
(ก) รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวย
กับรายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันในลักษณะดังกลาวได เพื่อ
ความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
(ข) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการจัดการขอมูลภายใน โดยจัดใหรับทราบเฉพาะผูที่
เกี่ยวของเทานั้น การรายงานหรือเผยแพรขอมูลภายในจะสามารถปฏิบัติไดเฉพาะบุคคลที่ไดรับมอบหมายเทานั้น โดย
ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารของบริษัททุกทานทราบถึงภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตอขอมูลภายใน ไมนํามาใชเปน
ประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย และบริษัทไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวหากมีการฝาฝนหรือไม
หนาที่ 2.9-12
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ปฏิบัติตาม และบริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
9.6.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทอยูระหวางการกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการและพนักงาน
เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม และ
รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณจะรวมถึงการกําหนด
บทลงโทษทางวินัยดวย
9.6.8 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการอิสระจํานวน 1 ทาน รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ทาน ซึ่งมากกวาหนึ่ง (1) ใน สาม (3) ของกรรมการทั้ง
คณะ
9.6.9 การรวมหรือแยกตําแหนง
เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ จึงอาจทําให
การตัดสินใจในการบริหารและการจัดการบริษัทเปนไปในทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบไปดวยกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหมีการถวงดุลและ
การสอบทานการบริหารงานได นอกจากนี้ บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการไวอยางชัดเจน (ตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ) ทําใหประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจากบริษัทหรือ
ที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่มอบใหกรรมการผูจัดการ หรือคณะกรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่
ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
กับบริษัทหรือบริษัทยอย
9.6.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ไม มี ค า ตอบแทนให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท อย า งไรก็ ต าม ในป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนด
คาตอบแทนแกกรรมการบริษัทใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทตองการได
สําหรับคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยเชื่อมโยงกับผล
การดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนด
คาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม
เดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา โดยคํานึงถึงหลักความยุติธรรม
และเปนคาตอบแทนที่สามารถรักษาผูบริหารที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทตองการ รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหมีการปฏิบัติงานที่
มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย

หนาที่ 2.9-13
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ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่นําสง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง
แบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปภายใน 110 วัน นับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
9.6.11 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
สถิติการเขาประชุมของกรรมการในรอบบัญชีป 2549 – 2551
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวนการประชุมกรรมการทั้งหมด
รอบบัญชีป
รอบบัญชีป
รอบบัญชีป 2549 รอบบัญชีป 2550
ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
2551 (มหาชน)
2551
(1 ก.ค. 49 –
(1 ก.ค. 48 –
ณ 31 ต.ค. 50
(จํากัด)
30 มิ.ย. 50)
30 มิ.ย. 49)
1.
นายสุรพล รุจิกาญจนา
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
2.
นางเสาวลักษณ โชคอาภรณชัย
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
3.
นางอัจฉรา โมมินทร
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
4.
นายอํานาจ สุอุทยั
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
5.
นายโชคชัย เนียมรัตน
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
6.
นายชัชวาล อัศวกนกศิลป
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
7.
นางสาวสยมพร บัวภูมิ
4/4 ครั้ง
5/5 ครั้ง
3/3 ครั้ง
1/1 ครั้ง
8.
ดร. วุฒิชัย นีรนาทวงศ
1/1 ครั้ง
9.
ศาสตราจารย.ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
1/1 ครั้ง
10. นายทํานอง ดาศรี
1/1 ครั้ง
11. นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
1/1 ครั้ง
หมายเหตุ : กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดรับการแตงตั้งในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2550 วันที่ 17 ตุลาคม 2550 และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไดเขาประชุมครั้งแรกในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550

9.6.12 คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และกรรมการ
อิสระจํานวน 1 ทาน รวมเปนจํานวน 4 ทาน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เพื่อชวย
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่อง
โครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําอยางนอยไตรมา
สละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมีการประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน
หนาที่ 2.9-14
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ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตน
ที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริษัทประกอบการพิจารณากําหนด กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย
9.6.13 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม ควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด (AST Master Co.,Ltd.) ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจําปและไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบ
ดังกลาว
9.6.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และ
รายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบ
จุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ
เปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
9.6.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผล
ตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทจึงมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปน
จริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ใหแกสาธารณชน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรงและเผยแพรทางสื่อของตลาด
หลักทรัพย
ในสวนของงานผู ลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) นั้น บริษัทยังไมไ ดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ แตไ ด
มอบหมายให นายสุรพล รุจิกาญจนา เปนผูดูแลการติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพทของบริษัทคือ 02-323-2800-6
หนาที่ 2.9-15
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9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนของผูบริหาร บริษัทมีนโยบายที่
คอนขางเขมงวดในการเปดเผยขอมูลทางดานแผนงานบริษัท รวมถึงขอมูลทางดานการบัญชีและการเงิน เนื่องดวยบริษัท
ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ ที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเครงครัด ซึ่งบุคลากรของ
บริษัทไมสามารถนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได นอกจากไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอร โดยผูที่สามารถดูขอมูลไดตองเปนผู
มีอํานาจและหนาที่ ซึ่งบริษัทไดมีการกําหนดรหัสผานโดยเฉพาะบุคคล และไมอนุญาตใหมีการเปดเผยแกผูใด ทั้งนี้
สําหรับขอมูลสรุปทั้งหมด และขอมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน โดยจะมีการเปดเผยตอคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ซึ่งเปนขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทไดแจงและเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูบริหาร
ของบริษัททุกทานมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเครงครัด
และที่ผานมาไมพบวามีการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนของกรรมการหรือผูบริหารทานใดแต
อยางใด
บริษัทไดแจงใหผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝาฝนขอกําหนด ขอบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท
บริษัทจะดําเนินการลงโทษ ตามที่ไดกําหนดบทลงโทษไวในคูมือพนักงานของบริษัทอยางเครงครัด
9.8 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีการวาจางบุคลากรจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 131 คน แบงเปน พนักงานประจํา
จํานวน 119 คน และลูกจางรายวัน ซึ่งรับผิดชอบงานในสวนของโรงงาน จํานวน 12 คน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 50

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 49
1.
2.

พนักงานประจํา
พนักงานสํานักงาน จํานวน
พนักงานโรงงาน จํานวน
ลูกจางรายวัน
รวม

64
56
12
132

คน
คน
คน
คน

หนาที่ 2.9-16

59
58
6
123

ณ วันที่ 30 ก.ย. 50
คน
คน
คน
คน

61
54
7
122

คน
คน
คน
คน
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9.8.1 คาตอบแทนบุคลากร
คาตอบแทนบุคลากร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
งวดบัญชีป 2549
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 49
คาตอบแทนของพนักงานประจําของบริษัท
ในรูปเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาตอบแทนของลูกจางรายวันของบริษัท
ในรูปคาจาง

(หนวย : ลานบาท)
งวดบัญชีป 2550
งวด 3 เดือนป 2551
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 50 สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 50

38,936,337.54

40,965,285.61

10,767,842.26

951,095.50

872,479.00

130,476.00

39,887,433.04

41,837,764.61

10,898,318.26

ทั้งนี้ บริษัทไมเคยมีขอพิพาททางดานแรงงานใดๆ รวมถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานที่มีนัยสําคัญ
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
9.8.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทใหความสําคัญกับบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทถือวาบุคลากรของบริษัทเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และมี
ความสําคัญอยางมากตอการเติบโตในธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทเนนใหความสํา คัญกับ ขั้นตอนการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อเขารวมงาน รวมไปถึงการเนนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรภายในบริษัทเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยบริษัท มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยไดดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
- การจัดใหมีการฝกอบรม โดยการจางผูทรงคุณวุฒิ หรือผูที่มีความรูความชํานาญจากภายนอกมา
ฝกอบรมใหกับบุคลากรของบริษัทเปนประจําทุกป อาทิ การจางผูชํานาญการมาฝกอบรม เปนตน
- การจัดสงบุคลากรไปเขารับการอบรมจากสถาบันภายนอกตางๆ อาทิ การอบรมดานบัญชี และการ
อบรมดานเทคนิคตางๆ การอบรม DCP ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งการ
อบรมทางดานการปฏิบัติงาน เปนตน
- การจัดสงบุคลากรไปดูงานตางประเทศ
โดยคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในชวง 3 ปที่ผานมา สามารถแสดงไดดังตาราง
คาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
รายการ
งวด 3 เดือน
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 48 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 49 สิ้นสุด 30 มิ.ย. 50
สิ้นสุด 30 ก.ย. 50
คาดูงานตางประเทศ
133,161.59
151,523.50
142,143.88
225,691.29
คาฝกอบรม
222,407.97
426,400.38
629,380.39
49,679.44
รวม
355,569.56
577,923.88
771,524.27
275,370.73

หนาที่ 2.9-17
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นอกจากนี้ บริษัทยังเนนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานและบุคลากรของบริษัท โดยการกําหนดระบบ
ผลตอบแทน และความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานใหแกพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัท
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวเพื่อสรางความเติบโตใหแกบริษัท ตอไป

หนาที่ 2.9-18

