สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2551

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายการตลาด, การขาย และ
บริหารทรัพยากรขอมูล

ผูชวยรองประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ฝายลอจิสติกส
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รองประธานเจาหนาที่
บริหารอาวุโส
สํานักบริหารกลาง
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9.1

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

โครงสรางคณะกรรมการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
1. ศาสตราจารยวิโรจน
เลาหะพันธุ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางละเอียด
วองวงศภพ
3. ดร.นิตินัย
ตันพานิช
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายเทวัญ
อุทัยวัฒน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายสุเมธ
เลอสุมิตรกุล
กรรมการ
6. นางสุรียพร
อนุวัตรอุดม
กรรมการ
7. นายนิรามัย
ลักษณานันท
กรรมการ
8. นางศิริพัชรา
พิทักษรักษา
กรรมการ
9. นางบุษบา
วราภิรกั ษ
กรรมการ
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล หรือ นางสุรียพร อนุวัตรอุดม
ลงรายลงชื่อรวมกันกับนายนิรามัย ลักษณานันท หรือ นางศิริพัชรา พิทักษรักษา หรือ นางบุษบา วราภิรักษ พรอม
ทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
กรรมการผูทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ คือ นางบุษบา วราภิรักษ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
1) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ผู ถื อ หุ น เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งการปฏิบัติให
เป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละข อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทั้งในปจจุบันและในระยะยาว
2) มีหนาที่จัดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยสามเดือนตอครั้ง โดยจะตองมีกรรมการมารวมประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการใหถือ
เสียงขางมาก ของกรรมการที่เขาประชุม กรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวน
แตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเปนเสียงชี้ขาด
3) พิจารณาอนุมัติการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม กับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กัน ในสวนที่ไมจําเปนตองขอมติจากที่ประชุมผูถือหุน
4) มีหนาที่จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลใหมีระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนกํากับดูแลใหมี
การบริหารจัดการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5) มีอํานาจพิจารณาแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร ใหดํารงตําแหนงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริ ษั ท อาจกํ า หนดขึ้ น และคณะกรรมการบริ ษั ท อาจมอบหรื อ กํ า หนดอํ า นาจให แ ก ป ระธาน
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เจาหนาที่บริหารตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งเปนอํานาจที่ตามกฎหมายหรือตาม
ขอบังคับบริษัทฯ มิไดกําหนดไววาเปนอํานาจของผูถือหุน
6) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
7) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การค้ําประกัน
สินเชื่อ การจํานํา การจํานอง ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ที่มีมูลคาเกิน 50,000,000 บาท
ตอคราว
8) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซื้อ รวมทุน
ในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการสูงกวา 50,000,000 บาทตอคราวหรือ
โครงการ/กิจการ ภายใตหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
9) พิ จ าณาอนุ มั ติ ก ารจํ า หน า ย ทํ า ลาย บริ จ าคทรั พ ย สิ น ถาวร และทรั พ ย สิ น อื่ น ๆ รวมทั้ ง การซื้ อ
ทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีมูลคาสูงกวา 50,000,000 บาท ภายใตหลักเกณฑและ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไวเกี่ยวกับการปฏิบัติการในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
10) พิจารณาอนุมัติการใหเชาทรัพยสินของบริษัทฯ ที่มีอายุสัญญาเชาตั้งแต 3 ปขึ้นไป
11) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นใดที่นอกเหนือจากขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. นางละเอียด วองวงศภพ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตันพานิช
กรรมการตรวจสอบ
2. ดร. นิตินยั
3. นายเทวัญ
อุทัยวัฒน
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางละเอียด วองวงศภพ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูหรือมีประสบการณดานบัญชีและการเงิน
เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอใหแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ มีประสบการณในการสอบบัญชี
และเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนตามความเหมาะสม เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากผูถือหุน รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี รับ
อนุญาต โดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
สวนที่ 2 หนาที่ 57

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
8) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของแผนกตรวจสอบภายใน
9) พิจารณาและสอบทานความเปนอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายใน
10) พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย หรือเลิกจาง รวมทั้งการประเมินผลงานของแผนก
ตรวจสอบภายใน
11) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวา
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัทฯ
12) ควบคุ ม ดู แ ลให มี ก ารตรวจสอบหรื อ สอบสวนเรื่ อ งที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ต ามหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหลุลวง
13) ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ฯ มอบหมาย ด ว ยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูถือหุนและ
บุคคลภายนอก
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายสุเมธ
เลอสุมิตรกุล
ประธานกรรมการบริหาร
อนุวัตรอุดม
กรรมการบริหาร
2. นางสุรียพร
3. นายนิรามัย ลักษณานันท
กรรมการบริหาร
4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา
กรรมการบริหาร
5. นางบุษบา
วราภิรักษ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) มีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัท ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด ของบริษัท และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท
2) กําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งอนุมัติแผนการเงิน
โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป
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3) มีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
4) มีหนาที่กํากับดูแลใหใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตาง ๆ ที่แตงตั้ง บรรลุตามเปาหมาย และ
ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีอํานาจในการกําหนดนโยบายหลักเกณฑการใหสวัสดิการพนักงาน และ โครงสรางเงินเดือนของ
บริษัท
6) พิจารณาอนุมัติประเภทของการทําประกันภัย ทุนประกัน และการเคลมประกันภัยสินคา/ทรัพยสิน
ทุกประเภทยกเวนยานพาหนะ
7) มีอํานาจอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท รวมถึงการซื้อทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน
งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําปในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาทตอคราว
8) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย ทําลาย และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีมูลคาต่ํา
กวา 50,000,000 บาทตอคราว
9) พิจารณาอนุมัติการตัดบัญชีลูกหนี้การคาเปนสูญ ซึ่งไดกระทําตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามที่กฎหมายประกาศ และกําหนด โดยไมจํากัดวงเงิน
10) พิจารณาอนุมัติเงินลงทุนในหลักทรัพยตราสารหนี้ ตราสารทุน หนวยลงทุน รวมทั้งการเขาซื้อ รวมทุน
ในโครงการ/กิจการอื่นใด ที่มีมูลคาโครงการ/กิจการต่ํากวา 50,000,000 บาทตอคราวหรือ
โครงการ/กิจการ
11) พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การค้ําประกัน
สินเชื่อ การจํานํา การจํานอง ในการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ที่มีมูลคาต่ํากวา 50,000,000
บาทตอคราว
12) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทรวม บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน ในสวนของ
รายการที่เปนเงื่อนไขการคาทั่วไปทั้งหมด เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมัติเปนหลักการ
13) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.1.4

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ มีผูบริหาร จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายสุเมธ
เลอสุมิตรกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)
2. นางสุรียพร
อนุวัตรอุดม
รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสํานักบริหารกลาง
3. นายนิรามัย ลักษณานันท
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการตลาด, การขาย และ
บริหารขอมูล
4. นางศิริพัชรา พิทักษรักษา
ผูชวยรองประธานเจาหนาที่บริหารฝายลอจิสติกส
5. นางบุษบา
วราภิรักษ
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญขีและการเงิน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO)

ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1) ดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามแนวทาง วัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนนโยบายบริษัท ที่ไดรับอนุมัติ
รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
2) ติดตามผลการดําเนินงานและความกาวหนา รวมทั้งรายงานผล ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบ
3) พัฒนาองคกรและบุคลากรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
4) มีอํานาจอนุมัติคาโฆษณาในสื่อตาง ๆ และการสงเสริมการขาย ที่มีมูลคาเกิน 8,000,000 บาท
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5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ กรณีสินคาใหม
6) พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการบริหารงานทุกประเภท และการซื้อทรัพยสินถาวรที่กําหนดไวใน
งบประมาณ หรือที่ประมาณการประจําป ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท
7) พิจารณากําหนดโครงสรางองคกร และอัตรากําลังคนตามปงบประมาณ
8) พิจารณาอนุมัติการวาจาง กําหนดอัตราคาจาง และปรับบรรจุตําแหนงผูบริหารระดับผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไป ตามแผนกําลังคนในงบประมาณ
9) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการขอวาจางกําลังคนนอกแผนงบประมาณ การลงนามในสัญญาวาจางและ
กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดในบริษัท
10) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติบรรจุแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน หรือ
การพนจากการเปนพนักงาน กรณีที่การบรรจุแตงตั้ง เลื่อนตําแหนงงาน ตลอดจนการโอน โยกยาย
ขามสายงาน หรือการพนจากการเปนพนักงานนั้นไมเปนไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ
11) พิจารณาอนุมัติคาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานในตางประเทศ
12) พิจารณากําหนดวันหยุดประจําปของบริษัท
13) พิจารณาอนุมัติการจําหนาย ทําลาย และการบริจาคทรัพยสินถาวร และทรัพยสินอื่น ๆ ที่มีมูลคา
ต่ํากวา 3,000,000 บาท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารตองอยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือ
สวนไดสวนเสียของประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประธานเจาหนาที่บริหารไมมี
อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การดั ง กล า ว โดยประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารจะต อ งนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วต อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไข
ปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวใน
เรื่ อ งนั้ น ๆ ด ว ย เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไข
ปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ หากไมไดผานคณะกรรมการสรรหา
บริษัทฯ มีวิธีการสรรหากรรมการโดยการกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้บุคคลที่จะ
เขามารับตําแหนงจะมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง นอกจากนี้ ยั ง พิ จ ารณาถึ ง
ประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
การเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูตามขอ (ก) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวาคนอื่นไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
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นอกจากนี้ ในการประชุม สามั ญประจํ าป ทุกครั้ ง ใหกรรมการออกจากตําแหน ง 1 ใน 3 ซึ่ง ถ าจํ านวน
กรรมการที่ จะออกไมอ าจแบงใหตรงเปน จํานวนไดก็ ใหอ อกโดยจํานวนใกล เคีย งที่ สุดกั บสั ดสว น 1 ใน 3 อี กทั้ ง
กรรมการซึ่งไดพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ หากขอบังคับไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหใชวิธีจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน และบุคคลซึ่ง
เขาเปนกรรมการแทนจะสามารถอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน โดย
กรรมการแทนดั งกลาวตองได รับมติข องคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยั ง
เหลืออยู
9.3

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

9.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ู ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 5/2551 เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2551 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ค า ตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 2 ลานบาทตอป โดยในชวงเวลาป 2550-2551 และ งวด 6 เดือน ป 2552
บริษัทฯ จายคาตอบแทนตอบแทนกรรมการเปนตัวเงินในรูปคาเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทน
รวมทั้งสิ้น ดังตารางดานลางนี้
ป 2550

ป 2551

จํานวนเงิน
(บาท)
-

จํานวนเงิน
(บาท)
425,000
180,000
165,000
165,000
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000

รายชื่อกรรมการ

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ศาสตราจารยวิโรจน
นางละเอียด
ดร. นิตินัย
นายเทวัญ
นายสุเมธ
นางสุรียพร
นายนิรามัย
นางศิริพัชรา
นางบุษบา

เลาหะพันธุ *
วองวงศภพ *
ตันพานิช *
อุทัยวัฒน *
เลอสุมิตรกุล
อนุวัตรอุดม
ลักษณานันท *
พิทักษรักษา
วราภิรักษ *

* หมายเหตุ: เริ่มเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
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ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
จํานวนเงิน
(บาท)
170,000
110,000
90,000
90,000
15,000
30,000
30,000
30,000
30,000
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คาตอบแทนผูบริหาร

ลักษณะ
คาตอบแทน
เงินเดือนรวม
โบนัส
เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม
เงิ น สมทบกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ**
รวมทั้งสิ้น

ป 2550
จํานวน
จํานวนเงิน
ผูบริหาร
(บาท)
(ราย)
5
10,495,620
5
2,457,504
5
-

45,000
-

ป 2551
จํานวน
จํานวนเงิน
ผูบริหาร
(บาท)
(ราย)
5
13,555,320
5
3,581,400

ม.ค. – มิ.ย. ป 2552
จํานวน
จํานวนเงิน
ผูบริหาร
(บาท)
(ราย)
5
7,427,496
5
-

5

45,000

5

22,500

5

403,890

5

220,692

12,998,124

17,585,610

7,670,688

** บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551

9.3.2

คาตอบแทนอื่น
ไมมี

9.4

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
อั น จะนํ า ไปสู ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น และสามารถสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ผู ถื อ หุ น ในระยะยาว โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกๆ ฝายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 บริษัทฯ ไดมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน และไดกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่สอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หลักการของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินการดังตอไปนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในความเปนเจาของของผูถือหุน จึงสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของ
ตนที่มีอยูตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่ผูถือหุนพึงไดรับนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนมีสิทธิควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ใหทําหนาที่
แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ เชน การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ หรื อ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ทฯ การเลื อกตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี การอนุ มั ติ งบดุ ล และบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น
การจายเงินปนผล การออกหุนเพิ่มทุน และการลดทุน เปนตน
2. ผูถือหุนมีสิทธิไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียด ต า ม
สมควรไว ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม โดยจะระบุ ใ ห ชั ด เจนว า เป น เรื่ อ งที่ จ ะเสนอเพื่ อ ทราบ เพื่ อ
อนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา และจะแจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนากอนวันประชุม ตามระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
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3. บริษัทฯ ยอมงดเวนการกระทําอั นเปนการจํากัดสิทธิข องผูถือหุนในการเขาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนน เวนแตเปนการจํากัดสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ
กําหนดไว
4. บริษัทฯ ยอมดําเนินการประชุมผูถือหุนอยางโปรงใส โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามปญหาหรือ
แสดงความเห็น เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนธรรมแกผูถือหุน
5. ผูถือหุนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดมีสิทธิเรียกรองตามกฎหมายใหบริษัทฯ เพิกถอนมติในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งใดที่มีการนัดประชุม โดยมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือขอบังคับของ
บริษัทฯ
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปน
ผูบริหาร รวมถึงการเคารพสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุนสวนนอย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรม ดังตอไปนี้
1. บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุนไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจดังนี้
- พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต อยางสุดความสามารถ และดําเนินการใดๆ ดวย
ความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย
- ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ ครบถวน ถูกตอง
และตรงตามความเปนจริง
- ฝายจัดการพึงรายงานใหผูถือหุนทราบถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งดานบวกและดานลบ
พรอมดวยเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ
- ฝายจัดการและพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและระเบียบ
การทําธุรกรรมเพื่อการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนมาตรการในการคุมครองประโยชน
ของผูถือหุนรายยอย
2. บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญประจําปได ใน
เรื่องที่จะเปนประโยชนตอผูถือหุนทุกราย โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได โดยใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
4. ผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนสามารถรองขอใหที่ประชุมพิจารณาใชวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับไดใน
กรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เพื่อใหผูถือหุนมีอิสระในการออกเสียง และ
สงเสริมใหเกิดความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกําหนด
5. บริ ษั ท ฯ เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น เสนอชื่ อ บุ ค คลให เ ข า รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น กรรมการได หาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการไมสามารถบริหารงานใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีอันสงผล
ใหมูลคาของผูถือหุนลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยผูถือหุนตองสงหนังสือเสนอชื่อกรรมการเปนลาย
ลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ พรอมแนบหลักฐาน
การถือหุน หนังสือใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัด
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและมั่งคั่งในระยะยาวควบคูไปกับการคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไวใน
จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งไดเผยแพรไวในเว็ปไซดของบริษัทฯ อันครอบคลุมถึงนโยบายตางๆ ในหัวขอตอไปนี้
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1. นโยบายความรับผิดชอบตอผูถือหุน ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานบริษัทฯ อยางเต็ม
ความสามารถ การรายงานขอมูลที่ครบถวนถูกตองตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบการทําธุรกรรมเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุน
2. นโยบายในการปฏิบัติตอลูกคา และคุณภาพผลิตภัณฑ ครอบคลุมถึงการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาทั้งในดานสินคาและบริการ การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของ
ลูกคาอยางเหมาะสม
3. นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา และเจาหนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม และเปนไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการคาที่ตกลงกัน
4. นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน ครอบคลุมถึงการใหผลตอบแทนที่เปนธรรม การพัฒนาบุคลากร
อยางเทาเทียมและทั่วถึง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
5. นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ครอบคลุมถึงการสงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และ
การงดเวนการทําลายคูแขงขัน
6. นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตอพนักงานอื่น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานดวยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นภายใตกฎระเบียบของบริษัทฯ และการเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูพนักงาน
7. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ครอบคลุมถึงการรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และชุมชน
ในทองถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกําหนดขึ้นมาเพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและนักลงทุน
รายยอยเปนสําคัญ เชน นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายการรักษาและการใชทรัพยสินของ
บริษัทฯ เปนตน อีกทั้ง บริษัทฯ ไดมีการกําหนดใหมีคณะทํางานกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ซึ่งจะทําหนาที่รับขอรองเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบในกรณีที่มีการฝาฝนนโยบายดังกลาว
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศที่มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูถือหุน นัก
ลงทุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึงประโยชนตอการกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน
ของหนวยงานกํากับดูแลตางๆ จึงไดดําเนินการดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินไวในจรรยาบรรณธุรกิจวาฝายจัดการของบริษัทฯ มี
ความรับผิดชอบตอการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน และทันตอเวลา
2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระใหทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งใหเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยป
ละ 4 ครั้ง
3. เปดเผยขอมูลและสารสนเทศตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด และเผยแพรขอมูลและ
สารสนเทศดังกลาวผานทางเว็ปไซดของบริษัทฯ ซึ่งจะไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
4. จัดใหมีนักลงทุนสัมพันธซึ่งทําหนาที่บริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพรใหแกผู
ที่ตองการขอมูล ไมวาจะเปนผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย หรือนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนสามารถติดตอ
ไดที่ www.moongpattana.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสรางคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย
กรรมการไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยประธาน
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กรรมการบริษัทฯ จะไมดํารงตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร และจะมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน โดยมิใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไม
จํากัด
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระอยางนอย 3 ทาน และอยางนอย 1 ทาน
เปนผูมีความรูและประสบการณในดานการเงินและ/หรือบัญชี สวนคณะกรรมการบริหารจะปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะฝายจัดการภายใตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตองออกจาก
ตําแหนง โดยอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได สําหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละไมเกิน 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ มีสิทธิ์ไดรับการแตงตั้งกลับเขามา
ใหมได โดยที่กรรมการแตละทานจะตองมีความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ
ที่คณะกรรมการจะตองทราบและปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน
ใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งกํากับดูแลฝายจัดการใหดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร
และกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมใหมกี ารจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ใชในการดําเนิน
ธุรกิจ และไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบภายใตแนวทางที่
ชัดเจนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยมิใหผูมีสวนไดเสียมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และจะกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทําธุรกรรมที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน และจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปน
หนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกลาว
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยให
ฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามกรอบหรือนโยบายดังกลาวและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
เปดเผยอยางเพียงพอ โดยสอบทานใหมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานให
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมายไวในกฎบัตรวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหสอดคลองตามวัตถุประสงค
ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนดของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
มติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ การอนุมัติแผนการเงิน โครงสรางการบริหารงาน งบประมาณประจําป
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งสามารถบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งใหฝายจัดการสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการให
บริ ษั ท ฯ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายของบริ ษั ท ฯ ตามแนวทางและนโยบายที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งาน การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและ
ความกาวหนาของงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขใหคณะกรรมการบริหารทราบอยางสม่ําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี
ประธานกรรมการในฐานะประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ
มีการจัด สรรเวลาอยา งพอเพี ยงที่ฝ ายจั ดการจะนํ าเสนอประเด็น และผลการดําเนิ น งานต างๆได อย า ง
เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญโดยทั่วกันอยางรอบคอบ ตลอดจนการจัดสงหนังสือนัดประชุม
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ทั้งนี้เพื่อที่
คณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกําหนดใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการขอมูล
ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถนําเสนอเรื่องเพื่อเขาวาระการ
ประชุมได โดยมีประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอยางถูกตองและ
ครบถวน เพื่อ ใหผู ถือหุ นสามารถตรวจสอบได
โดยมีกรรมการบริ ษัท ฯ ทํ าหน าที่ เขา รวมประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ อยางไรก็ตาม กรรมการที่ไมเปนผูบริหารสามารถจัดให
มีการประชุมระหวางกันไดตามความจําเปน
สําหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2551 และ ป งวด 6 เดือน ป 2552 บริษัทฯได
จัดการประชุมเปนจํานวนทั้งหมด 7 และ 1 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งผลการเขารวมประชุมของคณะกรรมการแต
ละทาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ชื่อกรรมการ
กรรมการ
(1) ศาสตราจารยวิโรจน
(2) นายสุเมธ
(3) นางสุรียพร

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
ป 2551

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
ม.ค. – มิ.ย. ป 2552

5/7
7/7
7/7

2/2
1/2
2/2

เลาหะพันธุ
เลอสุมิตรกุล
อนุวัตรอุดม
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ลักษณานันท
พิทักษรักษา
วราภิรักษ

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
ป 2551
5/7
7/7
5/7

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
ม.ค. – มิ.ย. ป 2552
2/2
2/2
2/2

วองวงศภพ
ตันพานิช
อุทัยวัฒน

4/7
5/7
5/7

2/2
2/2
2/2

ชื่อกรรมการ
(4) นายนิรามัย
(5) นางศิริพัชรา
(6) นางบุษบา
กรรมการตรวจสอบ
(7) นางละเอียด
(8) ดร.นิตินัย
(9) นายเทวัญ

สําหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมีอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียกประชุมจะทําเปนหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ กอนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีกรรมการเขารวมในการประชุม
แตละครั้งอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม และมติที่ประชุมจะ
กระทําโดยไดรับเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุมครบองคประชุม ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกทาน
จะตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนครั้งที่มีการประชุมในปนั้นๆ
และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละครั้ง โดยไมมีผูบริหารของบริษัทฯ
เขารวมประชุมดวย
4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด ว ยตนเองเป น ประจํ า ป เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
5. คาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได กํ า หนดค า ตอบแทนของคณะกรรมการชุ ด ต า งๆ ตามประสบการณ ภาระหน า ที่ แ ละ
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน สําหรับ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงไดกําหนดตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ภายใตกรอบที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุน และใหสอดคลองกับผลงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติ งานของผูบ ริหารแตละคน ซึ่งบริษัท ฯ ไดกําหนดคาตอบแทนดังกลาวเป น
ประจําป
6. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได ส ง เสริ ม และอํ า นวยความสะดวกให มี ก ารฝ ก อบรมและให ค วามรู แ ก
ผู เ กี่ ย วข อ งในระบบการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ ได แ ก กรรมการบริ ษั ท ฯ กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหาร เลขานุการ บริษัทฯ และผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
การเขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ดังมีรายละเอียดดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกรรมการบริ ษั ท ไทย(DCP) ครั้ ง ที่
3/2000 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกรรมการบริ ษั ท ไทย(DcP) ครั้ ง ที่
เลอสุมิตรกุล
107/2008 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 69/2008
อนุวัตรอุดม
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008
ลักษณานันท
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 69/2008
พิทักษรักษา
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008
วราภิรักษ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกรรมการบริ ษั ท ไทย(DCP) ครั้ ง ที่
วองวงศภพ
51/2004 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 9/2004
ตันพานิช
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ(DAP) ครั้งที่ 72/2008
อุทัยวัฒน
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ
2. นายสุเมธ
3. นางสุรียพร
4. นายนิรามัย
5. นางศิริพัชรา
6. นางบุษบา
7. นางละเอียด
8. ดร. นิตินัย
9. นายเทวัญ
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญและเปนขอมูล
ที่ยั งไมเ ป ดเผยตอ สาธาณชนไปใชเ พื่อ ประโยชน ส วนตน ดั ง นั้น บริษั ท ฯ จึงได มี การกํ าหนดนโยบายการซื้ อขาย
หลักทรัพยของบริษัทฯ และการใชขอมูลภายในไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูถือหุนและ
นักลงทุนรายยอย และเพื่อสงเสริมใหเกิดความโปรงใสในเรื่องการใชขอมูลภายใน ตลอดจนการเก็บรักษาขอมูล
ภายในใหเปนความลับระหวางผูที่เกี่ยวของเทานั้น รวมทั้งกําหนดบทลงโทษอยางรายแรงสําหรับผูที่นําขอมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช โดยรายละเอียดดังนี้
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
- พนักงานพึงซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยความโปรงใส และรายงานการซื้อขายหลักทรัพยให
บริษัทฯ รับทราบโดยทันทีที่มีการซื้อขาย
- พนักงานพึงละเวนการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงิน
สถานะของบริษัทฯ หรือขอมูลสําคัญอื่นๆ
- พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการใหขอมูลตอสาธารณชนโดยไมมีอํานาจหนาที่ เพื่อปองกันมิใหบุคคลภายนอก
ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยขอมูลที่ไมถูกตอง
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตนในบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สจ.
12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี รวมทั้ง
บทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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กรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหคณะกรรมการ
บริหารของบริษัทฯ เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง
9.6

บุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 157 คน โดยแบงตามสายงานตางๆ มี
รายละเอียด ดังนี้
สายงาน
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายบริหารสวนกลาง
ฝายลอจิสติกส
ฝายการตลาด, การขาย, และบริหารขอมูล
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
2
14
2
49
82
8
157

ณ 31 ธันวาคม 2551 พนักงานของบริษัทฯ มีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสรวมเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้ น 26.4 ล า นบาท และ 6.4 ลา นบาท และ ณ 30 มิ ถุ น ายน 2552 พนั ก งานบริ ษั ท ฯ มี ผ ลตอบแทนในรู ป
เงินเดือน เทากับ 14.95 ลานบาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะพัฒนางานดานทรัพยากรบุคคลใหมีความเปนเลิศ โดยบริษัทฯ ไดมีการกําหนด
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรไวอยางชัดเจน ทั้งในดานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูและความสามารถ
ตามขอกําหนดของตําแหนงงานนั้นๆ ตลอดจน การสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งนับเปน
รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรสําหรับตําแหนงงานตางๆ จะมีความสอดคลอง
กับโครงสรางของอัตราการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม โดยทางบริษัทฯ จะมีสวัสดิการ, สิทธิประโยชน
และผลตอบแทนตางๆ มอบใหกับบุคลากรอยางเพียงพอ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความตองการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากร
ดานการอบรมและพัฒนา บริษัทฯ มีโนบายในการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรสามารถพัฒนา
องคความรูใหมีความชํานาญในดานตางๆ มากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปน ดานการตลาดและการขาย, ดานการเงินและบัญชี
เปนตน ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรมีความพรอมดานทักษะ และมีองคความรูที่ดีในตําแหนงงานที่รับผิดชอบ และเนื้องาน
ที่จะไดรับมอบหมายตอไปในอนาคต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
บุคลากรในการทํางานใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนางานดานตางๆ ของฝายทรัพยากรบุคคลยังอยูภายใต
ระบบการควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งทําใหสามารถตวรจสอบขั้นตอนการทํางานไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกรใหกับบุคลากรของบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง เชน การสรางความสามัคคี ความรับผิดชอบ และการทําคุณประโยชนใหแกสังคม โดยการนําเสนอผาน
กิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ

สวนที่ 2 หนาที่ 69

