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9.
9.1

การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการขาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการขาย
ผูจัดการฝายขายอาวุโส

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการผลิต

ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการสายงานการบัญชีและการเงินและสํานักงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส
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บริ ษั ท มีค ณะกรรมการที่ท ํ าหน า ที่กํ าหนดแนวนโยบายในด า นต างๆ ของบริษั ท ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริห าร โดยคณะกรรมการเหลานี้ป ระกอบดวยผูท รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ที่ออกใหม ฉบับ ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551 ทุก
ประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วัน ที่ 10 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล
1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร
2. พัน ตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ
3. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
4. รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ
5. นายสุวิท ย
วรรณะศิริสุข
6. นางวีณา
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
7. ดร.โอฬาร
รัตนปราการ
8. นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
9. นายสมชัย
ทองศิริกุล
10. นายอุกฤษณ
อภิรติมัย
11. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยมีน ายมณฑล เชตุวัลลภกุล เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับ ดร.โอฬาร รัตนปราการ
หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท ไวดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงคและขอ บังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติข องที่ป ระชุมผูถือ หุน ดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กํากับ ดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็น ชอบกับ นโยบาย กลยุท ธท ี่สํา คัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณ
ประจําป
3. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหนาที่ใหแ กคณะกรรมการบริห าร กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยไปปฏิบ ัติ
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5. พิจารณาแตงตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห าร
ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผูจั ดการ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดยอย
6. กํากับดูแล และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริห ารรวมทั้งการใชท รัพยสิน
ของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
8. สอบทานการปฏิบ ัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
9. ดําเนิน การใหบ ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีป ระสิทธิภาพ
10. สอบทานและใหความเห็น ชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
11. จัดทํารายงานประจํ าปของคณะกรรมการ และรับ ผิด ชอบตอ การจั ดทําและเปดเผยงบการเงิ น เพื่อ แสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปท ี่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ป ระชุมผูถือหุน
12. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบ ัญชีของบริษัท
13. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมัติการสั่งจาย การสั่งซื้อ การเชา และการเชาซื้อทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบริห าร
กรรมการผูจัดการ
14. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
15. พิจารณาและอนุมัติการปรับ เงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริห ารงาน อาทิ การจัดหาแหลงเงิน กูร ะยะยาว
และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริห าร
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสิน ในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริห ารและกรรมการผูจัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริห ารและกรรมการผูจัดการ
19. พิจารณาและอนุ มัติการจัด จา งในลักษณะของการจางทํ าของ ในสว นที่ เกิ น อํ านาจ คณะกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการผูจัดการ
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได ในสวน
ที่เกิน อํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
21. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบ คงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในสวนที่เกิน อํานาจ คณะกรรมการบริห าร และกรรมการผูจัดการ
22. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัท ยอย
23. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัท รวม
24. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วัน ปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน และเสนออัตราการจัดสรรกําไร เงิน สํารองตามกฎหมาย เงิน สํารองทั่วไป และ/หรือเงิน ปน ผล
ตลอดจนทําความเห็น เกี่ยวกับ เรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
25. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
26. พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ ที่เ กิน อํา นาจของคณะกรรมการบริห าร กรรมการผูจั ดการ หรือ ตามที่คณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
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ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับ บริษัท แมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัท ยอย/และหรือบริษัท รวม โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือ มีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั งมี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลใหบ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ติต ามกฎเกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ จําหนายไป
ซึ่งทรัพยสิน เปนตน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1. รอยตํารวจโท ศิวะรักษ พินิจารมณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิท ย
วรรณะศิริสุข
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวีณา
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีน ายสุวิทย วรรณะศิริสุข เปนผูมีความรูและประสบการณท างดานบัญชีและการเงิน และนายคมวุฒิ พรนราดลเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
•

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3 ป

• กรรมการตรวจสอบ
3 ป
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พน จากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับ การแตงตั้งใหกลับ เขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อ วัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต งตั้ ง โยกย าย เลิกจา งหั วหนา หน วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน วยงานอื่ น ใดที่ รับ ผิดชอบ
เกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คั ดเลื อ ก เสนอแต งตั้ ง บุ คคลซึ่ งมี ค วามเป น อิสระเพื่ อ ทํ าหน า ที่เ ป น ผูสอบบัญ ชี ข องบริ ษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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5.

พิจารณารายการที่ เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมี ความขัดแยง ทางผลประโยชน ให เ ปน ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่น ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน ประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานและให ความเห็น ต อ แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบ ั ติง านของหนว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่น ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็น เกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปน ที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ของบริษัท
(ข) ความเห็น เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ยวกั บ การปฏิ บัติตามกฎหมายว าด วยหลักทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พย ขอ กําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็น เกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็น เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็น หรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบ ัติห นาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เ ห็น วาผูถือ หุ น และผูลงทุน ทั่วไปควรทราบ ภายใตข อบเขตหนาที่ และความรับ ผิดชอบที่ไดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ใหมีอํานาจวาจางที่ป รึกษา หรือ บุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาใหความเห็น หรือ คําปรึกษาในกรณี ท ี่
จําเปน
10. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครัง้
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท ไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบ ัติห นาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับ ผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห าร ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ดร.โอฬาร
รัตนปราการ
นายพิพิธ
เชาววิศิษฐ
นายอุกฤษณ
อภิรติมัย
นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริห าร
กรรมการบริห าร
กรรมการบริห าร
กรรมการบริห าร
กรรมการบริห าร
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการบริห ารของบริษัท ไวดังนี้
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริห าร ใหป ระธานกรรมการบริหาร จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริห าร
ในกรณีท ี่จําเปนเรงดวนประธานกรรมการบริหารไมสามารถออกหนังสือนัดประชุมได ใหรองประธานกรรมการบริษัท
ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได
2. ดําเนิน กิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท ี่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ทุกประการ
3. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิ ศทาง และกลยุ ท ธ การดําเนิน ธุร กิ จของบริษัท บริษั ท ย อย และ บริษัท รวม กําหนด
แผนการเงิ น งบประมาณ การบริห ารทรั พยากรบุค คล การลงทุน ด านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพัน ธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
4. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริห ารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน การ
กําหนดเงิน คาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆ ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่ อ งการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจั ดการเสนอกอนที่ จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาและอนุ มัติ ทั้ง นี้ ใหร วมถึ งการพิ จารณาและอนุ มัติก ารเปลี่ ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจา ย
ประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหน ําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพือ่ ทราบในที่ประชุม
คราวตอไป
6. อนุมัติการใชจายเงิน ลงทุน ที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ตามที่ไดรับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงิน ดานสิน ทรัพยฝายทุน ไมวาจะเปน การซื้อ ทรัพยสิน ถาวร เครื่องใช
สํานักงาน การซ อ มแซมและบํ ารุ ง รักษา การตั ดจํา หน า ย/ขายทรั พย สิน ถาวร การเช า/เชา ซื้อ ทรัพ ยสิน เกิน กว า
งบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. นําเสนอแผนขยายธุรกิจ และการรวมทุน กับ บุคคลอื่น ใหกับ คณะกรรมการบริษัท
9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงิน สิน เชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน
สําหรับแตละรายการไมเกิน ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจการคาปกติ ในวงเงิน ไมเกิน ตามที่
คณะกรรมการบริษัท ใหอํานาจไว
11. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ ในการผลิต ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสิน ถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได ในวงเงิน
ไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัท ใหอํานาจไว
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสิน คาคงเหลือ วัตถุดิบ คงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในวงเงินไมเกิน ตามที่คณะกรรมการบริษัท ใหอํานาจไว
14. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายดานการเงิน การตลาด การบริห ารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ

สวนที่ 2 หนา 61

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

15. พิจารณาผลกําไรและขาดทุน ของบริษัท การเสนอจายเงิน ปน ผลระหวางกาล หรือ เงิน ปน ผลประจําป เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
16. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริห ารคนหนึง่ หรือหลายคนหรือบุคคลอื่น ใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริห าร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบ ุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริห ารเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมการบริห ารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้น ๆ ไดตามที่เห็น สมควร
17. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงิน ของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมีอํานาจ
กําหนดชื่อผูมีอํานาจลงนามในการลงนามสั่งจายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกําหนดเงื่อ นไขในการสั่งจายบัญชีของ
ธนาคารตางๆ ที่บ ริษัทไดมีบ ัญชีอยู
18. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัท ใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
19. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการลงทุน ในบริษัท รวมและบริษัท ยอยเพื่อ นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติ
20. ดําเนิน การอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริห าร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับ คณะกรรมการบริห ารมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดขัดแยงกับ บริษทั แมและ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัท ยอ ยและ/หรือ บริษัท รวม ตามกฎเกณฑข องตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบั ญญั ติ ห ลั กทรั พ ย และตลาดหลั กทรั พ ย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติร ายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอ ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรื อที่ป ระชุม ผูถือ หุน เพื่อ พิจารณาและอนุมัติร ายการดัง กลาวตามที่ขอ บังคับ ของบริษัท หรือ กฎหมายเกี่ยวขอ ง
กําหนด ยกเวนเปน การอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติห รือรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติท ี่มีเงื่อนไขทั่วไป
ผูบริหาร
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 บริษัทมีผูบ ริห ารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. ดร.โอฬาร รัตนปราการ

ตําแหนง

3. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

กรรมการผูจัดการ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการขาย
รองกรรมการผูจัดการสายงานการบัญชีและการเงินและสํานักงาน
รักษาการผูช วยกรรมการผูจัดการสายงานการบัญชีและการเงิน
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานทรัพยากรบุคคลและ
สํานักงาน
รักษาการผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการขาย

4. นายวิบูลย รูกิจการพานิช

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต

5. นางสาวมารศรี ลุป ระสงค

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน อาวุโส

6. นายชยพงศ ชูนาค

ผูจัดการฝายขายอาวุโส

2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการบริห ารของบริษัท ไวดังนี้
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนิน กิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัน ทึก เพื่อใหการปฏิบ ัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุท ธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท /คณะกรรมการบริห าร และดูแล
รับ ผิดชอบใหมีการปฏิบ ัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับ ผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงาน ที่เกี่ยวขอ งกับ
ธุรกิจการคาปกติท ี่ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ ในการผลิต ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจการคาปกติ ในวงเงิน ไมเกิน ตามที่
คณะกรรมการบริษัท ใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสิน เสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชี
รวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการปรับ สภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบ คงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
11. พิจารณาและอนุ มัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือ ไปแสดงสิน คาของบริษัท ภาย ใน
ประเทศ ในวงเงิน ไมเกิน ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ใหอํานาจไว
12. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทที่ตางประเทศ
ในวงเงินไมเกิน ตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
14. รับ ผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริห ารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
15. สนับ สนุนและใหคําปรึกษาแกบ ริษัทยอยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขัน
16. รับ ผิดชอบในการดําเนิน งานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับ ของรัฐศีลธรรมอัน ดีข องประชาชน
และขอบังคับ ของบริษัท
17. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสิน เชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท
ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. ดําเนิน การอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปน คราวๆ ไป
ทั้ง นี้ อํ านาจของกรรมการผู จัด การจะไมร วมถึ ง การอนุมั ติร ายการใดที่ อาจมี ความขั ดแย ง หรือ รายการใดที่
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือ ผลประโยชนในลักษณะอื่น
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ใดขัดแยงกับ บริษัท แมและ/หรือบริษัท และ/หรือบริษัท ยอ ยและ/หรือ บริษัท รวม ตามกฎเกณฑข องตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบั ญญั ติ ห ลั กทรั พ ย และตลาดหลั กทรั พ ย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตอ งเสนอตอที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ป ระชุม ผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติร ายการดังกลาวตามที่ขอ บังคับ ของ
บริษัท หรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปน การอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติห รือรายการสนับสนุน ธุรกิจปกติท ี่
มีเงื่อนไขทั่วไป
คุณสมบัติของผูบ ริห าร
ผูบ ริห ารขอรับ รองวา เปน ผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีป ระสบการณในธุรกิจ มีการบริห ารงานดวยความ
ซื่อ สัต ยสุจริตและระมัด ระวั งเพื่อ ประโยชนข องบริษัท มีความตั้ง ใจที่ จะดํ าเนิ น ธุร กิจอยางต อ เนื่อ ง มีความเขาใจและ
รับ ผิดชอบตอสาธารณชนและเปน บุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบ ริห ารตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบ ริห ารของ
บริษัท จะตองเปน บุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบ ริษัท มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตใหเสนอขายหุน ที่ออกใหม ฉบับ ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม
2551 โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
(ก) การสรรหากรรมการบริษัท
ในการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปน กรรมการบริษัทมีขั้น ตอนดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมน อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ งมีถิ่น ที่ อ ยูในประเทศไทย การแต งตั้งกรรมการนั้น ให ท ี่ป ระชุมผู ถือหุน เปน ผู เลือ กตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1.1) ผูถือหุน คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(1.2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีอ อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปน รายบุคคล คราวละคนหรือ คราวละ
หลายคน ตามแตท ี่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม
(1.1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
(1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ลงมา
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือ กตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บ ุคคลซึ่ง
ไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู
เปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คนซึ่ง
กรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุน จดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท และบริษัท ที่
เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย และใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ที่
ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวัน ที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถือหุน สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู
ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ สวนหนึ่งในสาม
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4.

5.

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ใหใชวิธีจับ สลากหรือตกลง
กันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปน ผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพน จากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
ในกรณีท ี่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัท มหาชนจํากัดเขาเปน กรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัด ไป เวน แตวาระของกรรมการจะเหลื อนอ ยกว าสองเดื อ น โดยบุคคลซึ่ง เขา เปน กรรมการ
ดังกลาวแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลือ อยูข องกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกลาวของ
คณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอ นถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน ไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป บริษัท
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุน ที่มีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับ รวมหุน ที่ถือโดยผูท ี่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปน หรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงิน เดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัท ใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม หรือ บริษัท ยอ ยลําดับ เดียวกัน ผูถือ หุน รายใหญ หรือ ของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปน บุคคลที่มีความสัมพันธท างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริห าร ผูถือหุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอชื่อเปน ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท ยอย
4. ไมมีห รือเคยมีความสัมพัน ธท างธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอย บริษัท รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปน การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท ี่มีความสัมพัน ธท างธุรกิจกับ บริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน แตไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมน อยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธท างธุรกิจใหร วมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5. ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีน ัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ หุน สวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัท ใหญ บริษัทยอย บริษัท รวม ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท สังกัดอยู เวน แตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมน อยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบ ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ ริการเปน ที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับ คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
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ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน ผูถือหุนที่มีน ัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบ ริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมน อยกวาสองปกอนไดรับ การแตงตั้ง
7. ไมเปน กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้น เพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
ที่เกี่ยวของกับผูถือหุน รายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปน การแขงขัน ที่มีนัยกับ กิจการของบริษัท หรือบริษัท ยอย หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปน กรรมการที่มีสวนรวมบริห ารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ป รึกษาที่รับ เงิน เดือน
ประจํา หรือถือหุนเกิน กวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกัน และเปน การแขงขัน ที่มีน ัยกับ กิจการของบริษัทหรือบริษัท ยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ท ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปน กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไมเปน กรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับ เดียวกัน เฉพาะที่เปน บริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอ ย 1 คน จะตองเปน บุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ได
รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุร กิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวา งลงเพราะเหตุอื่น ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท แต งตั้ งบุคคลที่ มี
คุณสมบัติครบถวนเปน กรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดย
บุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลือ อยูข องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และ
บริษัท ตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ ทัน ทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
(ค)

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เปน ผูแ ตงตั้งกรรมการบริห าร โดยเลือกจากกรรมการหรือ ผูบ ริห ารระดับ สูงของบริษัท หรือ
บริษัท ยอยที่สามารถบริห ารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับ การดําเนิน งานตามปกติธุร กิจและงานบริห ารของบริษัท และสามารถ
กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริห ารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
(ง)

การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษั ท และ/หรื อ บุคคลที่ไ ดรั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท จะพิจ ารณาแต งตั้ ง
ผูบ ริห ารจากบุคลากรที่มีป ระสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
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9.3 คาตอบแทนผูบ ริห าร
(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ที่ป ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทใน
ป 2554 ดังนี้
- ประธานกรรมการบริษัท ไดรับ คาตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท ทั้งนี้กรณีที่มีการเขารวมประชุม กรรมการ
บริษัท จะไมไดรับ คาเบี้ยประชุม
- กรรมการบริษัท ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม ) ทั้งนี้
สําหรับ กรรมการบริษัททานใดที่ไดรับ เงิน เดือ นประจําแลวจะไดรับ คาเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งละ
5,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เขา
รวมประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ ไดรับ คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
ทั้งนี้ คาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบในป 2553 และ 2554 สามารถแสดงไดดังนี้
ป 2553
จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม

รายชื่อ

คาตอบ
แทน

ป 2554
จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม

คาตอบ
แทน

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

(ลานบาท)

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

(ลานบาท)

1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร

6/6

-

0.300

5/5

-

0.300

2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ

6/6

-

0.075

5/5

-

0.063

3. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

6/6

-

0.075

5/5

-

0.063

4. รอยตํารวจโท ศิวะรักษ พินิจารมณ

6/6

10/10

0.275

5/5

11/11

0.283

5. นายสุวทิ ย วรรณะศิริสุข

6/6

7/10

0.163

3/5

10/11

0.163

6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

6/6

10/10

0.200

5/5

11/11

0.200

7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ

6/6

-

0.030

5/5

-

0.025

6/6

-

0.030

3/3

-

0.015

9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

5/6

-

0.063

4/5

-

0.050

10. นายสมชัย ทองศิริกุล

5/6

-

0.063

5/5

-

0.063

11. นายอุกฤษณ อภิรติมัย 1/

2/2

-

0.025

5/5

-

0.063

12. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 2/

5/5

-

0.055

5/5

-

0.025

-

-

0.000

-

-

-

3/3

-

0.015

-

-

-

8. ดร.เชนินทร เชน

5/

13. นายตอศักดิ์ โชติมงคล
14. นายบุญชัย พิรุณ

4/

3/

หมายเหตุ :
1/ ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
2/ ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
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3/ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
4/ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
5/ ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

ผูบริหารของบริษัท
ผูบริหารของบริษัท ไดรวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริห ารของบริษัทนั้น จะไมไดรับ
เงินเดือน แตจะมีคาเบี้ยประชุมเปน คาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

เงินเดือน
โบนัส
เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่น ๆ
รวม

ป 2553 *
จํานวนคน
จํานวน
(คน)
(ลานบาท)
7
8.44
6
0.14
7
0.05
7
0.23
8.86

ป 2554 **
จํานวนคน
จํานวน
(คน)
(ลานบาท)
7
7.31
2
0.13
7
0.05
6
0.20
3
0.08
6.13

หมายเหตุ
* ไดรวม ดร. เชนินทร เชน ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ที่ไดลาออกตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2554,
นายบุญชัย พิรุณ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการบริหาร และผูช วยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ ที่ไดลาออกตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2553,
นางรัชนี ปญญาประทีป ซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ที่ไดลาออกตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 และ
นายประเสริฐ วิจิตรทองเรือง ซึ่งดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการขาย ที่ไดลาออกตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554
** ไดรวม ดร. เชนินทร เชน ซึ่งดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร ที่ไดลาออกตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 และ
นางสาวมาศรี ลุประสงค ซึ่งดํารงตําแหนงผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส ไดรับการแตงตั้งตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554

(ข) คาตอบแทนอื่นๆ
-ไมม-ี
9.4

การกํากับ ดูแลกิจการ
บริษัท ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตห ลักธรรมาภิบ าล โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุงมั่น ที่จะ
ปฏิบ ัติตามมาตรการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี โดยจะปฏิบ ัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท จดทะเบียนตามที่
ตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทยไดกําหนดไวในขอ พึงปฏิบัติท ี่ดีสําหรับ กรรมการบริษัท จดทะเบียน (Code of Best
Practice for Directors of Listed Companies) และจะไดป ฏิบ ัติตามหลักการกํากับ ดูแ ลกิจการที่ดี 5 ขอ (Principle of
Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย เพื่อประโยชนตอ การดําเนิน ธุร กิจ
ของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใสและประสิท ธิภาพของฝายจัดการ อัน จะสรางความเชื่อ มั่น ใหเกิดขึ้น แกผู
ถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัท ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุน ทุกๆ คนอยางเทาเทียมกัน โดยจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปท ุกปภายใน 4 เดือนนับจากวัน สิ้น สุดรอบบัญชีในแตละป และในการประชุมผูถือหุนบริษัทในแตละครั้ง บริษัทได
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จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือ หุน ทราบลวงหนาไมนอ ยกวา 7 วัน และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนประชุมไมน อยกวา 3 วัน ซึ่งเปน ไปตามขอ บังคับ ของ
บริษัท และในการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิท ธิอยางเทาเทียมกัน ในการตรวจสอบการดําเนิน งานของบริษัท และ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุน สามารถตรวจสอบ
ได
นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย บริษัท มีน โยบายที่จะ
เพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยเปดโอกาสใหผูถือหุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามารถมอบฉัน ทะใหกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับ มอบฉันทะเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุมผูถือ หุน ได
โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือ หุนอยางเทาเทีย มกัน
บริษัท ปฏิบัติตอ ผูถือหุน อยางเทาเทียมกัน ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ตอ การดําเนิน การของบริษั ท
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน ทุกครั้งที่ผูถือหุน ที่ไมสามารถเขา
รวมประชุมสามารถมอบฉัน ทะใหกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือ ผูรับ มอบฉัน ทะเปน ตัวแทนในการเขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุมผูถือหุนได
เพื่อปองกันกรณีที่บ ุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ ขอมูล
ภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุน ิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปน การเอาเปรียบผูถือ หุน อื่น หรือ อาจกอ ใหเกิดความเสียหายตอ ผูถือ หุน โดยรวม บริษัท จึง
กําหนดแนวทางปองกันในการนําขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ดังนี้
(ก) บริษัท กําหนดให มีการปองกัน การนํา ขอมูลของบริษัท ไปใช โดยกําหนดใหห น วยงานที่รู ขอมูลหามนําขอ มูลไป
เปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
(ข) ผูบริห ารของบริษัท ที่ไดรับ ขอ มูลทางการเงิน ของบริษัท ตอ งไมใชป ระโยชนจากขอ มูลดังกลาวกอ นที่จะเปดเผยสู
สาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบ ริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 30 วัน กอนที่งบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงิน ประจําปจะเปดเผยสูสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณะชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้น ตอบุคคลอื่นดวย
(ค) เมื่อหลักทรัพยของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท จะกําหนดใหกรรมการ และ
ผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั กทรัพ ย ภ ายใน 3 วั น ทํ า การ ต อ สํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติห ลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย พ.ศ. 2535
เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ดังนี้
(ก) พนักงาน : บริษัท ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เ หมาะสม
รวมทั้งใหจัดการอบรมและพัฒนาความรู เปน ตน
(ข) คูคาและเจาหนี้ : บริษัท ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปน ไปตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือขอตกลงใน
สัญญาที่ท ํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพัน ธอัน ดีท างธุรกิจซึ่งจะเปน ประโยชนตอทุกฝาย
สวนที่ 2 หนา 69

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

(ค) ลูกคา : บริษัท เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิต จัดหา สินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย รวมทั้งรับ ฟงขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นจากลูกคา
(ง) คูแขง : บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
(จ) ผูถือหุน : บริษัทมุงเนน พัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหบ ริษัทมีรายไดและผลกําไรเพิ่มขึ้น สงผลใหผู
ถือหุน ของบริษัท ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนิน ธุรกิจ
(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุม ชน และสังคม รวมทั้งเขารวมในกิจกรรมเพื่อ
ประโยชนตอสังคม
บริษัท ไดมีขอ พึง ปฏิบัติเกี่ยวกับ จริยธรรมทางธุร กิจหรือ จรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อ ให
คณะกรรมการ ผูบริห าร และพนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะกํากับและติดตามเพื่อใหมีการปฏิบ ัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ
จรรยาบรรณอยางเครงครัด
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัท ใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัท ซึ่งไดแก รายงานทางการเงิน และขอมูลทั่วไปเพื่อให
เปน ไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท จะเปนผูสอบบัญชีท ี่ไดรับ ความเห็น ชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และไมมีความสัมพันธใดๆ กับ บริษัท ทําใหสามารถมั่น ใจไดวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน มีความถูกตอง
เปน ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับ รองทัว่ ไป มีการพิจารณาใชน โยบายบัญชีที่เ หมาะสมและถือ ปฏิบ ัติอ ยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพิน ิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีท ี่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลพิจารณากลั่น กรองรายงาน
ทางงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมีบ ุคลากรรับ ผิดชอบในเรื่อ งการเปดเผยขอ มูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท ให
ถูกตอง ทันเวลา และโปรงใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดผูรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ “ผูลงทุน สัมพัน ธ”
เพื่อเปน ตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ที่เปนสถาบัน ผูถือหุน และนักวิเคราะหท ั่วไป
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอ มูลที่มีความถูกตอ งครบถวน โปรงใส และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงิน และขอมูลทั่วไป บริษัทไดมอบหมายใหนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง และ/หรือ ดร.โอฬาร รัตนปราการ และ/หรือ นาย
มณฑล เชตุวัลลภกุลเปน ผูรับ ผิดชอบในเรื่อ งการเปดเผยขอ มูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัท เพื่ อเปน ตัวแทนในการ
สื่อสารกับนักลงทุน ที่เปนสถาบัน ผูถือหุน และนักวิเคราะหทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุน ทั่วไปสามารถติดตอ ขอทราบขอมูลของ
บริษัท ไดท ี่หมายเลขโทรศัพท 02-543-9020-8 หรือที่ Home Page www.uwc.co.th
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบดวยบุ คคลซึ่ งมีความรูความสามารถ โดยเปน ผู มีบ ทบาทสําคัญในการกํ าหนด
นโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนิน งาน
ของบริษัท ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
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ปจจุบ ันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริห าร จํานวน 5 ทาน คิดเปนรอย
ละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน คิดเปน รอ ยละ 18.18 ของกรรมการทั้งหมด
กรรมการที่ไมเปน ผูบ ริหารและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน คิดเปน รอยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการทุกทานลวนเปน ผูท ี่มีความรูความสามารถ และมีป ระสบการณความชํานาญในธุรกิจของบริษัท
บริษัท มีการแตงตั้งเลขานุการบริษัททําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานใหมีการปฏิบ ัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับ ของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะพน จากตําแหนงไมอ าจแบงออกใหพอดีห นึ่งในสาม ก็ใหใช
จํานวนที่ใกลท ี่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให
ใชวิธีจับ ฉลากกัน วาผูใดจะพน จากตําแหนง สวนปห ลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปน ผูพน จาก
ตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่พนจากตําแหนงแลวนั้น อาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ไดแ ตง ตั้งคณะอนุ กรรมการ 2 ชุด ได แก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริห าร เพื่อปฏิบัติห นาที่เ ฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับ ทราบ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิห นาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด
บริ ษั ท ไดแ บง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหวา งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ดเจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับ ดูแลการดําเนินงานของผูบ ริห ารในระดับ นโยบาย ขณะที่
ผูบ ริห ารทําหนาที่บริห ารงานของบริษัท ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัท ไดจัดทําขอบังคับกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริห าร การดําเนิน งานของคณะกรรมการ
บริษัท เปน ไปโดยถูกตองตามวัตถุประสงคของบริษัท และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัท ไดกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการภายใตน โยบายการบริห ารงานที่ชัดเจน เปดเผย
โปรงใส และตรวจสอบได
5.2.1 การจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ได กําหนดนโยบายให บ ริ ษัท มี การกํากั บ ดูแ ลกิ จการที่ ดี โดยให ความสํ าคั ญ ตอ การ
บริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี รวมทั้งการบริห ารความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม ซึ่งภายหลังจากที่หุน สามัญของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทย แลว บริษัท จะถือ
ปฏิ บ ัติตามกฎและขอ บั งคั บ ตา งๆ ตามที่ สํา นั กงานคณะกรรมการกํากั บ หลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพ ยแ หงประเทศไทยกําหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับ ดูแลกิจการไวในรายงานประจําปแ ละแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัท ไดใหความสําคัญในการดําเนิน ธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยมีการใหแนวทางกับ
ฝายจัดการและพนักงานเพื่อ ทราบและเขาใจถึงแนวทางเกี่ยวกับ จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ ใหป ฏิบ ัติห นาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตดวยวิถีท างที่ถูกตองเหมาะสม และใหติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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5.2.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ การปองกัน ความขัดแยงทางผลประโยชนบ นหลักการที่วาการ
ตัดสิน ใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุร กิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท เทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับ รายการที่พิจารณา
ตองแจงใหบ ริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตอ งไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสิน ใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนิน การตามธุร กิจปกติห รือเปน ไป
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองนําเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือ ที่ป ระชุม ผูถือ หุน (แลวแต
กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะตองปฏิบ ัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
5.2.3 การควบคุมภายใน
บริ ษั ท ตระหนั กถึง ความสํา คั ญ ของระบบการควบคุ ม และตรวจสอบภายในโดยไดกํ าหนดอํา นาจหน าที่ ข อง
ผูป ฏิบัติงาน ผูควบคุม และผูประเมินผลแยกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหมีการตรวจสอบระหวางกัน อยางเหมาะสม ทั้งนี้
บริษัท ไดมีการติดตามตรวจสอบดูแ ลการปฏิบ ัติงานอยางสม่ําเสมอ โดยมีห นวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการ
ปฏิบ ัติงานทางดานตรวจสอบการบริหาร การบัญชีและการเงิน การกํากับ ดูแล และนําเสนอรายงานตรงตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปนการสรางเสริมระบบการควบคุมและตรวจสอบใหมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.4 การบริหารความเสี่ย ง
บริษัท มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน ธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนิน งานได โดยฝายบริห ารจะมี
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมิน ปจจัยความเสี่ยงที่ม าจาก
ภายในและภายนอก วิเคราะหป จจัยที่เปนสาเหตุ และกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปน สาเหตุข องปจจัย
ความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหห นวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ําเสมอ
และรายงานความคืบ หนาตอผูบังคับบัญชา
5.2.5 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชี
ประชุ มรว มกัน และนํ าเสนอรายงานทางการเงิ น ตอ คณะกรรมการบริษัท ทุ กไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป น
ผูรับผิดชอบตองบการเงิน การเปดเผยขอ มูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมูลทางการเงิน และไมใชการเงิน บนพื้น ฐานของ
ขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอในรายงานประจําป ซึ่งงบการเงิน ดังกลาวไดจัดทําขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีท ี่
รับ รองทั่วไปในประเทศไทยโดยพิจารณาเลือ กใชน โยบายบัญชีท ี่เหมาะสมและสอดคลอ งกับ ธุร กิจและถือปฏิบ ัติอ ยาง
สม่ํา เสมอ รวมถึงการใชดุลยพินิจ และประมาณการตางๆอย างสมเหตุสมผล ในการจัดทํา งบการเงิน ซึ่ งรวมทั้งมี การ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานความรับผิดชอบของตนในเรื่องสําคัญตามขอพึงปฏิบ ัติท ี่ดีสําหรับ กรรมการ
บริษัท โดยจะแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัท
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5.2.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ไดมีการ
จดบัน ทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผานการรับ รองจากคณะกรรมการพรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่เปน ประธานในที่ป ระชุม จะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเต็ม ที่ โดยในบางวาระอาจมีผูบ ริห ารระดับ สูงหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือมติข องเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือ ไมใชสิท ธิอ อกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2553 และป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 5 ครั้งตามลําดับ โดยมีร ายละเอียด
การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
รายชื่อ

ตําแหนง

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม / จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
ป 2553

ป 2554

1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร

ประธานกรรมการ

6/6

5/5

2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

6/6

5/5

3. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการคนที่ 2

6/6

5/5

4. รอยตํารวจโท ศิวะรักษ พินิจารมณ

กรรมการ

6/6

5/5

5. นายสุวิทย วรรณะศิริสุข

กรรมการ

6/6

3/5

6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

6/6

5/5

7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ

กรรมการ

6/6

5/5

กรรมการ

6/6

3/3

กรรมการ

5/6

4/5

กรรมการ

5/6

5/5

กรรมการ

2/2

5/5

12. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 2/

กรรมการ

5/5

5/5

13. นายตอศักดิ์ โชติมงคล 3/

กรรมการ

-

-

กรรมการ

3/3

-

8. ดร.เชนินทร เชน

5/

9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
10. นายสมชัย ทองศิริกุล
11. นายอุกฤษณ อภิรติมัย

14. นายบุญชัย พิรุณ
หมายเหตุ :
1/
2/
3/
4/
5/

4/

1/

ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553
ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2553
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
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5.2.7 คาตอบแทน
บริษัท ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยเปนอัตราคาตอบแทนที่
อยูในระดับ เดียวกับ อุตสาหกรรม รวมทั้งคํานึงถึงประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับ ผิดชอบ
เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการและผูบ ริห ารที่มีคุณสมบัติที่ตองการ ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการในแตละปจะนําเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ พรอ มทั้งเปดเผยคาตอบแทนที่ใหกับ กรรมการและผูบ ริห ารตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.2.8 การพัฒนาความรูแกกรรมการและผูบริหาร
บริษัท สนับสนุนใหคณะกรรมการและผูบริห ารของบริษัท ไดมีการพัฒนาความรูความสามารถในระบบการกํากับ
ดูแ ลกิจการเพื่อ ให มีก ารปรั บ ปรุงการปฏิ บ ัติ งานอยา งต อเนื่อ ง โดยสนับ สนุ น ใหคณะกรรมการบริ ษัท ได เข าฝ กอบรม
หลักสูตรตางๆ ที่จะมีการฝกอบรม ไดแก หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัท ไดมีขอ กําหนดและหลักเกณฑในการควบคุมและการใชขอมูลภายในอยางรัดกุม โดยเฉพาะขอมูลแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะตองผานการตรวจสอบ / สอบทาน จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการเห็นชอบจาก
ที่ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อนําเสนออนุ มัติตอ คณะกรรมการบริษัท และนําสงตลาดหลักทรัพยแ ห ง
ประเทศไทย หรือเผยแพรตอสาธารณชน
บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบริห าร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย) ในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
(1) ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริห ารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ท ี่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุต รที่ ยังไมบ รรลุ นิติ ภาวะ ตอ สํา นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย แ ละตลาดหลักทรั พย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติห ลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(2) บริ ษั ท กํ า หนดให กรรมการและผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ยนแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติห ลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน ทําการนับแตวัน ที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแ กบ ริษัท ในวัน เดียวกับ
วัน ที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) หามมิใหกรรมการ ผูบริห าร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบ รรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอ มูลภายใน
เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กอนที่ขอมูลนั้น จะถูกเผยแพรใหป ระชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึง
กัน โดยเฉพาะในชวง 30 วันกอนที่งบการเงิน ของบริษัทจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ขอมูลได
ถูกเผยแพรแ ลว บุคคลขางตน หามไมใหมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท จนกระทั่งประชาชนที่ไดรับ ทราบขอ มูล
ดังกลาวไดมีเวลาประเมิน ขอมูลที่ไดรับในระยะเวลาพอสมควรแลว (อยางนอย 24 ชั่วโมง นับแตวัน และเวลาที่เผยแพร)
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9.6 บุคลากร
(ก) จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2553 และ 2554 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 399 คน และ 423 คน ตามลําดับ โดย
แบงตามสายงานตางๆ ดังนี้
ประเภท
จํานวน (คน)
31 ธันวาคม 2553
31 ธัน วาคม 2554
ฝายผลิต
288
312
ฝายวิศวกรรม
18
23
ฝายขาย
16
15
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
27
24
ฝายบัญชีและการเงิน
17
16
สํานักกรรมการผูจัดการ
21
21
ฝายบริห ารทรัพยากรบุคคล
11
11
ฝายตรวจสอบภายใน
1
1
รวม
399
423
(ข) ขอพิพาททางดานแรงงานในระยะ 4 ปที่ผานมา (ป 2551 – 2554)
-ไมม-ี
(ค) ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ใหกับพนักงาน (ไมรวมกรรมการ และผูบริหาร)
หนวย : ลานบาท
ลักษณะผลตอบแทน
ป 2553
ป 2554
เงิน เดือน / คาจาง
70.72
91.90
โบนัส
1.45
1.81
คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
8.13
9.60
รวม
80.30
72.45
(ง) เงินบําเหน็จพนักงาน
ตามระเบียบเกี่ยวกับเงินบําเหน็จของบริษัท กําหนดใหพนักงานที่ท ํางานกับบริษัท ตั้งแต 15 ปขึ้นไป และออกจากงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ หรือถึงแกกรรม หรือเจ็บปวยเกิน กวา 3 เดือน จนไมสามารถปฏิบัติงานได โดยมีแพทยแ ผนปจจุบัน
ชั้น หนึ่ง ตรวจรับ รองแลว ลงความเห็น ว าแมป ฏิบ ัติงานได ก็ข าดสมรรถภาพ หรือบริษั ท ยุ บ ตํา แหนง บริ ษัท จะจ ายเงิ น
บําเหน็จตามอัตราที่กําหนดไว ใหแกพนักงานที่เขาเกณฑระเบียบดังกลาวภายใน 3 เดือน นับ แตวันที่ออกจากงาน โดยจะ
บันทึกเปน คาบําเหน็จพนักงานเมื่อมีพนักงานที่เขาเกณฑ และมีสิทธิไดรับ เงินบําเหน็จเมื่อออกจากงานตามระเบียบ
(จ) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คุณภาพของการใหบ ริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกที่
จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูที่ไดรับ ไป
ปรับ ใชในการทํางาน รวมทั้งมี น โยบายในการใหผลตอบแทนกั บ พนั กงานในอัตราที่เ หมาะสมเพื่อ จูงใจและรักษาให
พนักงานทํางานกับ บริษัท ในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัท ไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพัน ธพ นักงานเพื่อ เปน การสราง
ความสามัคคีภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ
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