บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร (Organization Chart)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

ประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการ

รองประธานเจาหนาที่
ฝายปฏิบัติการดานผลิตภัณฑ
และบริการ

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

ผูอํานวยการ
ฝายลูกคาสัมพันธ

ผูอํานวยการ
ฝายขายผลิตภัณฑ

ผูอํานวยการฝายจัดหา
และพัฒนาผลิตภัณฑ

หมายเหตุ : บริษัทประกาศใชโครงสรางองคกรดังกลาวอยางเปนทางการ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2550

9.2 คณะกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสุเรช
ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย
เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล
พิบูลยศิริ
กรรมการ
4. นายมารค เดวิด เรมมีจัน
กรรมการอิสระ
5. นายเอนก
พิเชฐพงศา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ธีรธร
ธาราไชย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นายหยาง ชวน โมท
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวยศวดี พงษประภาส ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หนาที่ 2.9-1

บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายสุเรช ซูบรามาเนียม ลงลายมือชื่อรวมกับนายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กํากับดูแลการบริหารการจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาว
เพื่อใหแนใจวาฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
3) คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือ
ตําแหนงอื่นใด ใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกําหนดขึ้น และคณะกรรมการอาจ
มอบหมายหรือกําหนดอํานาจใหแกบุคคลดังกลาวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเปนอํานาจที่ตาม
กฎหมายหรือตามขอบังคับบริษัทมิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของผูถอื หุน
4) คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ
คณะที่ปรึกษาอื่นใดได
ตามความเหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายหลายโดยจะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
5) คณะกรรมการตองรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และควบคุมกํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลรวมทั้งจัดทํา
รายงานตางๆ ใหถูกตองครบถวนและเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานที่กําหนด
และการตรวจสอบภายในที่มี
6) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
ประสิทธิภาพโดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) คณะกรรมการมีหนาที่จัดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินและตองจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ
สอบทานรายงานทางการเงินนั้นใหเสร็จกอนจะมีการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
8) การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นใดเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแบงผลกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฉ) การเลิกบริษัท
ช) การออกหุนกูของบริษัท
ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
หนาที่ 2.9-2

บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอยในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทหรือบริษัทยอยปฏิบัติตามขอกําหนดและ
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเกี่ยวกับการทํารายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ธีรธร
ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายหยาง ชวน โมท
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบที่มคี วามรูทางดานบัญชี-การเงิน คือ นายหยาง ชวน โมท

โดยมี นางสาวยศวดี พงษประภาส ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานบัญชีเพียงพอและเชื่อถือได
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตัง้ ผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสุเรช
ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
กรรมการบริหาร
3. นายมงคล
พิบูลยศิริ
กรรมการบริหาร

หนาที่ 2.9-3

บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3) กําหนดแผนและแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
4) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
5) มีอํ า นาจพิจ ารณากํ า หนดสวัส ดิก ารพนั ก งานใหเ หมาะสมกั บ สภาพการณ ประเพณี และสอดคล อ งกั บ
กฎหมายที่บังคับใชอยู
6) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพยสิน เงินลงทุน คาใชจายตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของ
บริษัท (รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ)1
7) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน คาใชจายตางๆ อันสืบเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา
และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา (รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ)1
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.3 คณะผูบริหาร
คณะผูบริหาร ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ – สกุล
นายสุเรช
ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย
เนื่องสิทธิ์
นายมงคล
พิบูลยศิริ
นายฐานวัฒน สุวัฑฒนะ
นายทรงวุฒิ พิบูลยศิริ
นายกฤษดา จางพิพัฒนนวกิจ
นางสาวพัชรี เกอะเจริญ

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
รองประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการดานผลิตภัณฑและบริการ
ผูอํานวยการฝายลูกคาสัมพันธ
ผูอํานวยการฝายขายผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการฝายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ใหประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให ซึ่งอยูภายใต
กฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท รายละเอียดอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารสามารถสรุปไดดังนี้
1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และรายงานการดําเนินงานตอคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีปกติและกรณีเรงดวน
2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมาย
3) เปนผูกําหนดและกํากับดูแลการดําเนินการโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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4) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขาย ทรัพยสิน เงินลงทุน คาใชจายตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัต1ิ
5) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน คาใชจายตางๆ อันสืบเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา
และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา (รายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติ)1
6) เปนผูพิจารณาเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
ของความสําคัญ
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) มีอํา นาจดํา เนิ น การเปด และปด บัญ ชีเงิน ฝากประเภทตา งๆ กับ สถาบัน การเงิน เพื่ อ ความสะดวกในการ
ดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนบริษัทเปนสําคัญ
9) ขออนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท โดยผานคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทยอยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ
มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป
หมายเหตุ : 1 ผังอํานาจอนุมัตมิ ีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนง

ธุรกรรม
การคาปกติ

สังหาริมทรัพย

อสังหาริมทรัพย

ซื้อตอครั้ง ขายตอครั้ง

ซื้อตอครั้ง ขายตอครั้ง

คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

5,000,001-10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

กรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

3,000,001-5,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร

1,000,000-3,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

100,001-1,000,000

ผูอํานวยการฝาย

100,000
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บริษัทมีการกําหนดงบประมาณการลงทุนและคาใชจายในการขายและบริหารในแตละป
โดยผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่ฝายงานใดฝายงานหนึ่งมีการใชจายเกินงบประมาณที่กําหนดไว
จะตองมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในทุกกรณี
9.4 องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
อนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ทั้งนี้ กรรมการทุกทานและ
เจาหนาที่บริหาร ไมมีประวัตกิ ระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ป ยอนหลังกอนวันยื่นคําขออนุญาต รวมทั้งไมมีประวัติ
ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ
หรือขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดใหถือ
ปฏิบัติ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยโดยทุจริตหรือกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ขอพิพาทหรือการถูกฟองรองที่อยูระหวางตัดสิน ดังมีรายชื่อตามรายละเอียดขางตน
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน โดย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งจะตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเปนประธานที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได และกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจกทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับสลากกันสวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
4. กรรมการลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
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5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแต
วาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใน
ตํ า แหน ง กรรมการได เ พี ย งเท า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู ข องกรรมการที่ ต นเข า มาแทน และต อ งผ า นมติ ข อง
คณะกรรมการที่ยังเหลืออยู ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีทีกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตาม
ขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีคุณสมบัติตามที่ก ฎหมายหลักทรั พ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย รวมถึ ง ประกาศ ขอ บัง คับ และ/หรือ ระเบีย บของตลาด
หลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการ
บัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระ กลาวคือ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
• เปนกรรมการบริษัทซึ่งไมมีสวนในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีความเปนอิสระจากการบริหารงานของ
บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวของ (Non-executive Director) รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
• ไมมีค วามสัมพัน ธ ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย รวมทั้งไมเป น
ผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
• ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญานและการใหความเห็นอยางเปนอิสระของกรรมการตรวจสอบ
• ไมใชผูที่ถูกแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือ
ลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหาร
จํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
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9.5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
9.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ในที่ประชุม
ไดอนุมัติการกําหนดการจายเบี้ยประชุมตามระเบียบวาดวยคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ของบริษัท โดยการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาตอบแทน
คณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ
คาตอบแทน

รายนามคณะกรรมการ
นายสุเรช
ซูบรามาเนียม
นายสัญชัย
เนื่องสิทธิ์
นายมงคล
พิบูลยศิริ
นายมารค เดวิด เรมมีจัน
นายเอนก
พิเชฐพงศา
ดร.ธีรธร
ธาราไชย
นายหยาง ชวน โมท

คาเบี้ยประชุมตอครั้ง (บาท)
20,000
15,000
15,000
15,000
20,000
15,000
15,000

ป 2550
(ม.ค.-ก.ย.)
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน) (บาท)
2
2
2
2
2
2
2
2
ป 2547

ป 2548

ป 2549

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไมเคยจายเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มจายเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26
ตุลาคม 2550 และมีการจายคาเบี้ยประชุมตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550

ข. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบ ริหาร

เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2547

ป 2548

ป 2549

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
4 4,184,680
4 4,854,640
7
4 1,143,160
4
782,040
7
4
125,540
4
142,498
7
5,453,380
5,779,178

9.5.2 คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
- ไมมี -
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จํานวนเงิน
(บาท)
6,178,800
1,267,866
185,364
7,632,030

ป 2550
(ม.ค.-ก.ย.)
จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
7 4,729,550
7
0
7 140,942
4,870,492
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9.6 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด ดังนี้
1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล
คณะกรรมการของบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(The
Principles of Good Corporate Governance) โดยกําหนดเปนนโยบายเพื่อใหการดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแล
กิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผลู งทุน บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือ
หุนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนการบริหารความ
เสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และยังคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดย
ดํารงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม
2. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทจะใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกๆ ทานอยางเทาเทียม เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึง
ความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ และ
บริษัทจะถือปฏิบัติใหจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้
บริษัทจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ
บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดยหากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัท
จะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง
– เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของการใหบริการที่ดี
ไดมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
– มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุม
จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให
ผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอใน
การพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
ดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางไปไดสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
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5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอยางเปนอิสระ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใน
เรื่องดังตอไปนี้
– กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
– กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
– ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการ
ตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว
– ดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนสูงสุด
– ดูแลสนับสนุนใหกรรมการบริษัทเขารับการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
(ก) รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
จะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็นชอบดวยกับ
รายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม
ความสมเหตุสมผลของรายการและเปนไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกั นในลักษณะ
ดังกลาวได เพื่อความเปนธรรม และเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตาม
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
(ข) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร ใชประโยชนจากขอมูลสําคัญอันมีผลตอการ
ลงทุน คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุม และลงมติโดยผานการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ แลวแจงตลาด
หลักทรัพยฯ ในวันทําการถัดไปทันที กรรมการและผูบริหารจึงไมมีโอกาสใชขอมูลภายในใหเปนประโยชนสวนตน
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทอยูระหวางการกําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝายจัดการและ
พนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยง
ธรรม และรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ผูถือหุน และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณจะรวมถึงการ
กําหนดบทลงโทษทางวินัยดวย
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8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระทั้งสิ้นจํานวน 3 ทาน และมีกรรมการอิสระจํานวน 1
ทาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 ทาน จากจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ทาน ซึ่งมากกวาหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของ
กรรมการทั้งคณะ เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร จึงอาจทําใหการ
ตัดสินใจในการบริหารและการจัดการบริษัทเปนไปในทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
ประกอบไปดวยกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระมากกวาหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทําใหมีการ
ถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานได นอกจากนี้ บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและ
ประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน (ตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่องโครงสรางการจัดการ) ทําใหประธานกรรมการ
และประธานเจา หนา ที่ บ ริห ารไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถว งดุลในมติที่ สํา คัญ ซึ่ง จะตอ งไดรับ การอนุมัติจ าก
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทจะ
ไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนไดเสียในรายการนั้น หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทน อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
ไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
คาตอบแทนผูบ ริหาร : คาตอบแทนผูบ ริห ารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษั ท
กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน
ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่
นําสงสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งแบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่
จัดสงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมี
การจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน กอนวันประชุม เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานี้ก็ได
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัท ในป 2548 – 2549 และในป 2550
สถิติการเขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
ป 2550
ป 2548
ป 2549
(จํากัด)
นายสุเรช
ซูบรามาเนียม
9/9 ครั้ง
5/5 ครั้ง
13/13 ครั้ง
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
9/9 ครั้ง
5/5 ครั้ง
13/13 ครั้ง
นายมงคล
พิบูลยศิริ
นายมารค เดวิด เรมมีจัน
นายเอนก
พิเชฐพงศา
ดร.ธีรธร
ธาราไชย
นายหยาง ชวน โมท
-

ป 2550
(มหาชน)
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง
2/2 ครั้ง

หมายเหตุ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดรับการแตงตั้งในการประชุมวิสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 4/2550
วันที่ 18 ตุลาคม 2550 และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไดเขาประชุมครั้งแรกในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2550 และครั้งที่ 2/2550 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550

12. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ไดมีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน และกรรมการอิสระจํานวน 1 ทาน รวมเปนจํานวน 4 ทาน ซึ่งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เพื่อ
ชวยกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 เรื่อง
โครงสรางการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดใหมี
การประชุมเปนพิเศษในกรณีที่มีวาระเรงดวน
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไมมีคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตน
ที่เหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการ
ของบริษัทประกอบการพิจารณา กอนนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดทาย
13. ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และระดั บ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
นอกจากนั้น บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่มีสาระสําคัญในระบบดังกลาว
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของ
บริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดย
การจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่
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เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยาง
มีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อใหทราบ
จุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาการเปดเผยขอมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวน
มีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทจึงมีนโยบายเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอ
ความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ใหแกสาธารณชน ทั้งรายงานผานผูถือหุนโดยตรงและเผยแพรทางสื่อของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
ในสวนของงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) นั้น บริษัทยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเฉพาะ แตได
มอบหมายให นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เปนผูดูแลการติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพทของบริษัทคือ 02-683-4900
9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
สําหรับการดูแลเรื่องการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนของผูบริหาร บริษัทมีนโยบายที่
คอนขางเขมงวดในการเปดเผยขอมูลทางดานแผนงานบริษัท รวมถึงขอมูลทางดานการบัญชีและการเงิน เนื่องดวยบริษัท
ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ ที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเครงครัด ซึ่งบุคลากรของ
บริษัทไมสามารถนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอบุคคลภายนอกได นอกจากไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร
สําหรับขอมูลทางการบัญชีและการเงินมีการจัดเก็บอยูในระบบคอมพิวเตอร โดยผูที่สามารถดูขอมูลไดตอง
เปนผูมีอํานาจและหนาที่ ซึ่งบริษัทไดมีการกําหนดรหัสผานโดยเฉพาะบุคคล และไมอนุญาตใหมีการเปดเผยแกผูใด ทั้งนี้
สําหรับขอมูลสรุปทั้งหมด และขอมูลบัญชีการเงินที่ตรวจสอบจะอยูในความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝายบัญชีและ
การเงิน โดยจะมีการเปดเผยตอคณะกรรมการบริษัท หลังจากการผานการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว ซึ่งเปนขณะเดียวกันหรือหลังจากที่บริษัทไดแจงและเปดเผยขอมูลดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยฯ ผูบริหาร
ของบริษัททุกทานมีความเคารพ ยึดมั่น และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยฯ โดยเครงครัด
และที่ผานมาไมพบวามีการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนของกรรมการหรือผูบริหารแตอยางใด
บริษัทไดแจงใหผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลาดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท ฝาฝนขอกําหนด ขอบังคับ และกฎระเบียบของบริษัท
บริษัทจะดําเนินการลงโทษ ตามที่ไดกําหนดบทลงโทษไวในคูมือพนักงานของบริษัทอยางเครงครัด
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9.8 บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีการวาจางบุคลากรจํานวนทั้งสิ้นจํานวน 92 คน โดยพนักงานทั้งหมดเปน
พนักงานประจํา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

- พนักงานประจํา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
81

คน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
92

คน

9.8.1 คาตอบแทนบุคลากร
คาตอบแทนบุคลากร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ณ. งวดบัญชีสิ้นสุด
คาตอบแทนของพนักงานประจําของบริษัท
ในรูปเงินเดือน โบนัส คอมมิชชั่น* และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

31 ธันวาคม 2549

(หนวย : บาท)
30 กันยายน 2550

29,484,313.38

17,674,846.06

29,484,313.38

17,674,846.06

หมายเหตุ : บริษัทมีขอกําหนดในการจายคาคอมมิชชั่น ใหพนักงานฝายขายทุกทาน โดยวิธกี ารคํานวณจะขึ้นกับขอตกลงที่ทํา
ไวกับบริษัท ซึ่งบริษัทจะจายคาคอมมิชชั่นเขาบัญชีเงินเดือนใหทุกงวดสิ้นเดือน ของเงินเดือนในแตละเดือน

ทั้งนี้ บริษัทไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ รวมถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
9.8.2 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานใหมีความรูความสามารถตามลักษณะงานของแตละฝาย
โดยมีการจัดอบรม
เพิ่มเติมความรู และวิวัฒนาการใหมๆ ตามความเหมาะสมของงานแตละฝาย ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยตัวอยาง
การจัดฝกอบรมมีรายละเอียดดังนี้
การจัดฝกอบรมภายใน โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหคําบรรยาย
1. หลักสูตร Walk Rally for Smart Team Management
2. หลักสูตร Service Mind & Logistic
การจัดฝกอบรมภายใน โดยวิทยากรของบริษัท
1. หลักสูตร Project Life Cycle
2. หลักสูตร ลูกคาไมซื้อ ใครเปนเหตุ
3. หลักสูตร Alloy Product
การฝกอบรมภายนอก
1. หลักสูตร Sales Management for Key Customer
2. หลักสูตรหัวหนางานที่ลูกนองยอมรับ และบริษัทวางใจ
3. หลักสูตรบทบาทของงานจัดซื้อที่บริษัทตองการ
4. หลักสูตรกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
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5.
6.
7.
8.

หลักสูตรกลยุทธการตลาดสมัยใหม
หลักสูตร Human Resource Management Planning
หลักสูตรเทคนิคการใชขอมูลบัญชีการเงินสําหรับผูบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
หลักสูตร การจัดทําบัญชีและภาษีอากรระหวางสํานักงานใหญและสาขา

ทั้งนี้ ผูบริหารของบริษัทจะเปนผูพิจารณาในเรื่องดังกลาว เพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูและวิวัฒนาการ
ใหมๆ ดังกลาวมาปรับปรุงและประยุกตใชกับระบบงานของบริษัท
คาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในชวง 3 ปที่ผานมา สามารถแสดงไดดังตาราง
คาใชจายเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร (บาท)
รายการ
ณ 31 ธ.ค. 47
ณ 31 ธ.ค. 48 ณ 31 ธ.ค. 49 ณ 30 ก.ย. 50
คาฝกอบรมภายนอก – ภายในบริษัท
108,590
156,230
97,160
604,386
คาฝกอบรมตางประเทศ
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
รวม
108,590
156,230
97,160
604,386
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