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9.
9.1

การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการสายงานการผลิตและการขาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการขาย
ผูจัดการฝายขายอาวุโส

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการผลิต

รองกรรมการผูจัดการสายงานการบัญชีและการเงินและสํานักงาน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
สายงานการบัญชีและการเงิน
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส
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บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการเหลานี้ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่ มีคุณสมบั ติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุก
ประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – นามสกุล
1. หมอมราชวงศจิราคม กิติยากร
2. พันตํารวจเอกโกวิท ภิรมยวงศ
3. นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง
4. รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ
5. นายสุวิทย
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

โดยมีนายมณฑล เชตุวัลลภกุล เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท ประกอบดวย นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อรวมกับดร.โอฬาร รัตนปราการ
หรือนายมณฑล เชตุวัลลภกุล และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 6/2553 เมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัท ไวดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ให เปนไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงคและข อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุ มผูถือหุน ดว ย
ความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กํากั บดูแ ลกิจ การ ทบทวนและให ความเห็นชอบกั บนโยบาย กลยุทธ ที่สํา คัญ แผนงานและอนุมั ติงบประมาณ
ประจําป
3. พิจารณา กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงขอบังคับคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแต งตั้ง ถอดถอน และมอบอํานาจหน าที่ให แกคณะกรรมการบริห าร กรรมการผู จัดการ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอยไปปฏิบัติ
สวนที่ 2 หนา 58

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

5. พิจารณาแตง ตั้ง และเปลี่ย นแปลง ประธานกรรมการบริ ษัท รองประธานกรรมการบริษั ท คณะกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชุดยอย
6. กํากับดูแล และจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูบริหารรวมทั้งการใชทรัพยสิน
ของบริษัทไปในทางที่มิชอบ
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะใหมีอยางเพียงพอ
9. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
10. สอบทานและใหความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
11. จัดทํ ารายงานประจํา ปข องคณะกรรมการ และรั บผิ ดชอบต อการจัด ทํา และเปด เผยงบการเงิน เพื่ อแสดงถึ งฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
12. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท
13. กําหนดกรอบอํานาจในการอนุมั ติการสั่งจา ย การสั่งซื้ อ การเชา และการเช าซื้อทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
14. พิจารณาและจัดสรรคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
15. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหลงเงินกูระยะยาว
และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในสวนที่เกินอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพยสินในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
19. พิจ ารณาและอนุมั ติ ก ารจั ดจ า งในลั กษณะของการจ างทํ าของ ในสว นที่ เกิ น อํา นาจ คณะกรรมการบริห าร และ
กรรมการผูจัดการ
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได ในสวน
ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
21. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในสวนที่เกินอํานาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
22. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทยอย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทยอย
23. พิจารณาและอนุมัติกอตั้งบริษัทรวม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทรวม
24. กําหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผูถือหุน รวมทั้งกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุน วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน และเสนออัต ราการจัดสรรกํ าไร เงินสํ ารองตามกฎหมาย เงิน สํารองทั่วไป และ/หรือเงินป นผล
ตลอดจนทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถือหุน
25. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาใหความเห็นเฉพาะเรื่อง
26. พิจ ารณาเรื่ อ งอื่ นๆ ที่ เ กิ น อํ า นาจของคณะกรรมการบริ ห าร กรรมการผู จั ด การ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร
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ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอย/และหรือบริษัทรวม โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยั ง มี ข อบเขตหน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพ ยแหงประเทศไทย หรื อตามประกาศของคณะกรรมการกํากั บหลักทรั พยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งทรัพยสิน เปนตน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
1. รอยตํารวจโท ศิวะรักษ พินิจารมณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย
วรรณะศิริสุข
กรรมการตรวจสอบ
3. นางวีณา
สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายสุวิทย วรรณะศิริสุข เปนผูมีความรูและประสบการณทางดานบัญชีและการเงิน และนายคมวุฒิ พรนราดลเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป
• กรรมการตรวจสอบ
3 ป
ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระ
อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
ในการพิ จ ารณาแต งตั้ ง โยกย า ย เลิ กจ า งหั วหน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่ รับผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี ค วามเป น อิ สระเพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ผู สอบบั ญชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานและให ค วามเห็ น ต อ แผนการตรวจสอบภายใน การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็ น เกี่ย วกั บ การปฏิบั ติ ต ามกฎหมายว าด ว ยหลัก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ นที่ เห็ นว าผู ถือ หุน และผู ลงทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต ขอบเขตหน าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ไ ดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ใหมี อํา นาจว าจา งที่ ปรึ กษา หรือ บุค คลภายนอกตามระเบี ยบของบริ ษัท มาให ความเห็น หรื อคํ าปรึ กษาในกรณี ที่
จําเปน
10. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครัง้
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทไดมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก
3. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร 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
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการบริหารของบริษัท ไวดังนี้
1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ใหประธานกรรมการบริหาร จัดทําหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ในกรณีที่จําเปนเรงดวนประธานกรรมการบริหารไมสามารถออกหนังสือนัดประชุมได ใหรองประธานกรรมการบริษัท
ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได
2. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
3. พิจ ารณากํา หนดนโยบาย ทิ ศทาง และกลยุท ธ การดํา เนิน ธุ รกิ จ ของบริษั ท บริ ษั ท ยอ ย และ บริ ษัท ร วม กํา หนด
แผนการเงิ น งบประมาณ การบริ หารทรั พยากรบุ คคล การลงทุ น ดา นเทคโนโลยี สารสนเทศ การขยายงาน การ
ประชาสัมพันธ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
4. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การถอดถอน การ
กําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจาง พนักงานใน
ตําแหนงผูบริหารในระดับตางๆ ของบริษัท
5. พิจ ารณาเรื่ องการจัด สรรงบประมาณประจํา ป ตามที่ ฝายจั ดการเสนอกอ นที่ จ ะนํ า เสนอใหค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจ ารณาและอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ใหรวมถึ ง การพิ จารณาและอนุ มัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงและเพิ่ มเติ มงบประมาณรายจ า ย
ประจําป ในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุม
คราวตอไป
6. อนุมั ติการใช จา ยเงิ นลงทุน ที่สํา คัญๆ ที่ไ ดกํ าหนดไว ในงบประมาณรายจายประจํา ป ตามที่ ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
7. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายทางการเงินดานสินทรั พยฝายทุน ไม วาจะเปนการซื้อทรัพยสินถาวร เครื่องใช
สํา นั ก งาน การซ อ มแซมและบํ า รุ ง รั ก ษา การตัด จํ า หน า ย/ขายทรัพ ย สิน ถาวร การเช า /เช า ซื้อ ทรั พ ย สิน เกิ น กว า
งบประมาณ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. นําเสนอแผนขยายธุรกิจ และการรวมทุนกับบุคคลอื่น ใหกับคณะกรรมการบริษัท
9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงิน
สําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกีย่ วของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
11. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินถาวรเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได ในวงเงิน
ไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในวงเงินไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
14. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
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15. พิจารณาผลกํา ไรและขาดทุน ของบริษัท การเสนอจา ยเงิ นปน ผลระหวา งกาล หรือ เงินป นผลประจํ าป เพื่อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
16. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
17. ใหมีอํานาจดําเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เชน การเปดและปดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยใหมีอํานาจ
กําหนดชื่ อผูมีอํา นาจลงนามในการลงนามสั่ง จายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกํ าหนดเงื่อนไขในการสั่งจายบัญชีของ
ธนาคารตางๆ ที่บริษัทไดมีบัญชีอยู
18. พิจารณาหาชองทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการลงทุน
19. พิจารณาเพิ่มหรือ ลดสัดสว นการลงทุนในบริษัทรวมและบริษั ทยอยเพื่ อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุมัติ
20. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับคณะกรรมการบริหารมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่น
ใดขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบั ญญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ที่ป ระชุม ผูถื อหุ น เพื่ อพิ จารณาและอนุ มัติ รายการดัง กล าวตามที่ ขอ บัง คับ ของบริษั ทหรือ กฎหมายเกี่ ยวขอ ง
กําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป
ผูบริหาร
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 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 ลุประสงค

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงินอาวุโส

6. นายชยพงศ ชูนาค

ผูจัดการฝายขายอาวุโส

2. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ไดมีกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ของกรรมการบริหารของบริษัท ไวดังนี้
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย
3. เสนอนโยบาย กลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และดูแล
รับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ควบคุมดูแลการใชจายตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน รายงานทางการเงินใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบและเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ
6. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซอมแซมและบํารุงรักษา เชา และเชาซื้อทรัพยสิน เครื่องใชสํานักงาน ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการคาปกติที่ ในวงเงินแตละรายการไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจางในลักษณะของการจางทําของที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาปกติ ในวงเงินไมเกินตามที่
คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพยสินเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชี
รวมไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
10. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จํานวน และ/หรือ การทําลายซึ่งสินคาคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือ
ที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ลาสมัย ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
11. พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณในการส งพนั กงานไปศึ กษา อบรม ดู งาน หรือ ไปแสดงสิน คา ของบริ ษัทภาย ใน
ประเทศ ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
12. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการสงพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินคาของบริษัทที่ตางประเทศ
ในวงเงินไมเกินตามที่ คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามความจําเปนและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัทหรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
14. รับผิดชอบในการกําหนดเปาหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล
15. สนับสนุนและใหคําปรึกษาแกบริษัทยอยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแขงขัน
16. รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐศีลธรรมอันดีของประชาชน
และขอบังคับของบริษัท
17. พิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจปกติของบริษัท
ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินตามที่คณะกรรมการบริษัทใหอํานาจไว
18. พิจารณาการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบี้ย
19. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้ ง นี้ อํ า นาจของกรรมการผู จั ด การจะไม รวมถึ ง การอนุ มั ติ รายการใดที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง หรื อ รายการใดที่
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับกรรมการผูจัดการมีสวนไดสวนเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่น
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ใดขัดแยงกับบริษัทแมและ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทย และ/หรื อ พระราชบั ญญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติ รายการดัง กลาวตามที่ ขอบังคับของ
บริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวของกําหนด ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่
มีเงื่อนไขทั่วไป
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริ หารขอรั บรองว า เป นผู มีจ ริย ธรรม มีค วามสามารถ มี ประสบการณในธุรกิจ มี การบริหารงานดว ยความ
ซื่อ สัต ยสุจริ ตและระมั ดระวั งเพื่ อประโยชน ข องบริ ษัท มี ความตั้ งใจที่ จะดํา เนิน ธุรกิจ อย า งต อเนื่อ ง มีค วามเข าใจและ
รับผิดชอบตอสาธารณชนและเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทจ.24/2552 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท จะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้
(ก) การสรรหากรรมการบริษัท
ในการคัดเลือกบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้ง หมดต องมี ถิ่น ที่ อยู ใ นประเทศไทย การแตง ตั้ งกรรมการนั้ น ใหที่ ป ระชุ มผู ถื อหุ น เป น ผูเ ลื อกตั้ งกรรมการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1.1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุนตอหนึ่งเสียง
(1.2) ในการเลื อกกรรมการ อาจใชวิธีอ อกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละ
หลายคน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม
(1.1) ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
(1.3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู
เปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจํานวนไมต่ํากวา 3 คนซึ่ง
กรรมการอิสระถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท และบริษัทที่
เกี่ยวของโดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวของดวย และใหมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยู
ทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
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กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากหรือตกลง
กันในคณะกรรมการวาผูใดจะออก และปตอๆ ไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระในขอนี้อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการใหมได
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถั ดไป เวน แต ว าระของกรรมการจะเหลื อน อยกวา สองเดื อ น โดยบุค คลซึ่ งเขา เปน กรรมการ
ดังกลาวแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกลาวของ
คณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให กรรมการคนใดออกจากตํา แหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ข) การสรรหากรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป บริษัท
มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
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ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปน
หุนสว นที่มี นัยในหางหุนส วน หรือเปนกรรมการที่ มีสวนรวมบริหารงาน ลู กจาง พนั กงาน ที่ป รึกษาที่รับ เงิน เดือ น
ประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ
นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดํา รงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบว า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให ค ณะกรรมการบริษั ท แตง ตั้ ง บุค คลที่ มี
คุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดย
บุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และ
บริษัทตองแจงตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
(ค)

การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เปนผู แตง ตั้งกรรมการบริ หาร โดยเลือ กจากกรรมการหรือ ผูบริห ารระดับสู งของบริษั ทหรื อ
บริษัทยอยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถ
กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
(ง)

การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรือ บุ ค คลที่ไ ด รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท จะพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
ผูบริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(ก) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทใน
ป 2554 ดังนี้
- ประธานกรรมการบริ ษัท ไดรับคา ตอบแทนเดือ นละ 25,000 บาท ทั้ง นี้กรณีที่มี การเขา รวมประชุมกรรมการ
บริษัทจะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
- กรรมการบริษัท ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 12,500 บาท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม) ทั้งนี้
สําหรับ กรรมการบริ ษัททา นใดที่ไ ดรับเงินเดื อนประจําแล วจะได รับคา เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ
5,000 บาท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 20,000 บาท (ทุกคราวที่เขา
รวมประชุม)
- กรรมการตรวจสอบ ไดรับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 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. นายสุวิทย 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

8. ดร.เชนินทร เชน 5/

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

2/2

-

0.025

5/5

-

0.063

12. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 2/

5/5

-

0.055

5/5

-

0.025

13. นายตอศักดิ์ โชติมงคล 3/

-

-

0.000

-

-

-

3/3

-

0.015

-

-

-

11. นายอุกฤษณ อภิรติมัย

14. นายบุญชัย พิรุณ

4/

1/

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
ผูบริหารของบริษัทไดรวมถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทนั้นจะไมไดรับ
เงินเดือน แตจะมีคาเบี้ยประชุมเปนคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

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 และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ 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
-ไมมี9.4

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติ ตามมาตรการกํา กับดู แลกิ จการที่ดี โดยจะปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบั ติที่ดีข องกรรมการบริษั ทจดทะเบียนตามที่
ตลาดหลั กทรั พยแ หงประเทศไทยไดกํา หนดไวใ นขอ พึงปฏิบัติ ที่ดีสําหรับกรรมการบริษั ทจดทะเบียน (Code of Best
Practice for Directors of Listed Companies) และจะไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 ขอ (Principle of
Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพของฝายจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผู
ถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกๆ คนอยางเทาเทียมกัน โดยจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปทุกปภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป และในการประชุมผูถือหุนบริษัทในแตละครั้ง บริษัทได
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จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และ
โฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนประชุมไมนอยกวา 3 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทและในการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทและ
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได
นอกจากนี้ ภายหลังจากบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทมีนโยบายที่จะ
เพิ่มทางเลือกให กับผูถือหุนโดยเป ดโอกาสใหผูถือหุ นที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบฉันทะเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได
โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษั ทปฏิ บัติต อผูถื อหุ นอย างเทาเทีย มกัน ในการตรวจสอบและแสดงความคิด เห็น ตอการดํ าเนินการของบริษั ท
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนทุกครั้งที่ผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
รวมประชุ มสามารถมอบฉั นทะใหก รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรื อผู รับ มอบฉั นทะเปนตั วแทนในการเขา รว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได
เพื่อปองกันกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล
ภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่ นในทางมิช อบ ซึ่ง เปนการเอาเปรีย บผูถือ หุนอื่น หรืออาจกอ ใหเกิ ดความเสียหายตอ ผูถือหุน โดยรวม บริษัทจึ ง
กําหนดแนวทางปองกันในการนําขอมูลภายในของบริษัทที่ยังไมไดเปดเผยไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น ดังนี้
(ก) บริ ษั ทกํ า หนดใหมี ก ารป องกั น การนํา ข อมู ลของบริษั ท ไปใช โดยกํ า หนดใหห น วยงานที่ รูขอ มู ลห า มนํา ข อมู ลไป
เปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกีย่ วของ
(ข) ผูบริหารของบริษั ทที่ไดรับขอมูลทางการเงินของบริษัท ตองไมใ ชประโยชนจากขอมูลดัง กลาวก อนที่จะเปดเผยสู
สาธารณชน โดยการกําหนดหามผูบริหารทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลา 30 วัน กอนที่งบการเงิน
รายไตรมาส และงบการเงิ นประจํา ปจะเปดเผยสูสาธารณชน และควรรอคอยอยางน อย 24 ชั่ วโมงภายหลังการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณะชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
(ค) เมื่อหลักทรัพย ของบริษัทเขา จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พยแหงประเทศไทย บริษัท จะกําหนดใหก รรมการ และ
ผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย ภ ายใน 3 วั น ทํ า การ ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ดังนี้
(ก) พนักงาน : บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
รวมทั้งใหจัดการอบรมและพัฒนาความรู เปนตน
(ข) คูคาและเจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือขอตกลงใน
สัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
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(ค) ลูกคา : บริษัทเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิต จัดหา สินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นจากลูกคา
(ง) คูแขง : บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
(จ) ผูถือหุน : บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัทมีรายไดและผลกําไรเพิ่มขึ้น สงผลใหผู
ถือหุนของบริษัทไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจ
(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม รวมทั้งเขารวมในกิจกรรมเพื่อ
ประโยชนตอสังคม
บริษัท ไดมี ขอพึ งปฏิ บัติเกี่ ยวกั บจริ ยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของตนดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทจะกํากับและติดตามเพื่อใหมีการปฏิบัติตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ หรือ
จรรยาบรรณอยางเครงครัด
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัท ซึ่งไดแก รายงานทางการเงิน และขอมูลทั่วไปเพื่อให
เปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย และประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท จะเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัท ทําใหสามารถมั่นใจไดวา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการพิจารณาใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลพิจารณากลั่นกรองรายงาน
ทางงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท
คณะกรรมการบริษั ทจะจัด ให มีบุค ลากรรั บผิ ดชอบในเรื่องการเป ดเผยข อมู ลสารสนเทศที่ สําคั ญของบริษั ทให
ถูกตอง ทันเวลา และโปรงใส และในอนาคตคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผูลงทุนสัมพันธ ”
เพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เปนสถาบัน ผูถือหุน และนักวิเคราะหทั่วไป
คณะกรรมการใหค วามสํา คัญตอ การเปดเผยขอมูลที่มีความถูก ตองครบถวน โปร งใส และทั่ วถึงทั้ง รายงานขอ มูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป บริษัทไดมอบหมายใหนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง และ/หรือดร.โอฬาร รัตนปราการ และ/หรือ นาย
มณฑล เชตุ วัลลภกุ ลเป นผูรับผิ ดชอบในเรื่ องการเปด เผยขอ มูลสารสนเทศที่สํา คัญของบริ ษัท เพื่อ เป นตัว แทนในการ
สื่อสารกับนักลงทุนที่เปนสถาบัน ผูถือหุน และนักวิเคราะหทั่วไป ทั้งนี้ นักลงทุนทั่วไปสามารถติดตอขอทราบขอมูลของ
บริษัทไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-543-9020-8 หรือที่ Home Page www.uwc.co.th
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด ว ยบุ คคลซึ่ง มีค วามรูค วามสามารถ โดยเป น ผูมี บทบาทสํา คั ญในการกํ าหนด
นโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
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ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน คิดเปนรอย
ละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จํานวน 2 ทาน คิดเปนรอยละ 18.18 ของกรรมการทั้งหมด
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน คิดเปนรอยละ 36.36 ของกรรมการทั้งหมด
โดยกรรมการทุกทานลวนเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณความชํานาญในธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัททําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะตองทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานใหมีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหน งไมอาจแบงออกใหพอดีหนึ่ง ในสาม ก็ใหใ ช
จํานวนที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให
ใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะพนจากตําแหนง สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูพนจาก
ตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่พนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษัท ยัง ไดแ ต งตั้ งคณะอนุก รรมการ 2 ชุ ด ได แก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ หาร เพื่ อปฏิบั ติหน าที่ เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องใหค ณะกรรมการบริ ษัท พิจ ารณาหรือ รับทราบ ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด
บริ ษั ท ได แ บ ง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
5.2 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ
บริษัทไดจัดทําขอบังคับกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหาร การดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทเปนไปโดยถูกตองตามวัตถุประสงคของบริษัท และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น บริษัทไดกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และกรรมการผูจัดการภายใตนโยบายการบริหารงานที่ ชัดเจน เปดเผย
โปรงใส และตรวจสอบได
5.2.1 การจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายให บ ริ ษั ท มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยให ค วามสํ า คั ญต อ การ
บริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดี รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงอยาง
เหมาะสม ซึ่งภายหลังจากที่หุ นสามัญของบริ ษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลว บริษัทจะถื อ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎและข อ บั งคั บ ต า งๆ ตามที่ สํา นั กงานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพยแ หงประเทศไทยกําหนด โดยจะเปด เผยรายงานการกํา กับดู แลกิจ การไวในรายงานประจํา ปและแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทไดใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยมีการใหแนวทางกับ
ฝายจัดการและพนักงานเพื่อทราบและเขาใจถึงแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือจรรยาบรรณ ให ปฏิบัติห นาที่ดว ย
ความซื่อสัตยสุจริตดวยวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสม และใหติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกลาวอยางสม่ําเสมอ
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5.2.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษั ทไดกํ าหนดนโยบายเกี่ย วกับการปอ งกันความขั ดแยง ทางผลประโยชนบ นหลัก การที่ วาการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา
ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแต
กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
5.2.3 การควบคุมภายใน
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญของระบบการควบคุ ม และตรวจสอบภายในโดยได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข อง
ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุม และผูประเมินผลแยกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหมีการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม ทั้งนี้
บริษัท ไดมีก ารติด ตามตรวจสอบดูแ ลการปฏิบัติ งานอยางสม่ําเสมอ โดยมีห นวยงานตรวจสอบภายในทํา หนาที่ ในการ
ปฏิบัติงานทางดานตรวจสอบการบริหาร การบัญชีและการเงิน การกํากับดูแล และนําเสนอรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อเปนการสรางเสริมระบบการควบคุมและตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.4 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริหารจะมี
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
ภายในและภายนอก วิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุ และกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุของปจจัย
ความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ําเสมอ
และรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
5.2.5 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชี
ประชุ ม รว มกัน และนํ าเสนอรายงานทางการเงิ น ตอ คณะกรรมการบริ ษัท ทุ กไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษั ทเป น
ผูรับผิดชอบต องบการเงิ น การเปด เผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญทั้งขอมู ลทางการเงิ นและไมใช การเงิน บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงอยางครบถวน และสม่ําเสมอในรายงานประจําป ซึ่งงบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคลองกับ ธุรกิจ และถื อปฏิบั ติอยา ง
สม่ํ า เสมอ รวมถึง การใช ดุลยพิ นิจ และประมาณการตา งๆอย า งสมเหตุ สมผล ในการจั ด ทํ างบการเงิน ซึ่ ง รวมทั้ งมี ก าร
เปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํารายงานความรับผิดชอบของตนในเรื่องสําคัญตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัท โดยจะแสดงไวในรายงานประจําปของบริษัท
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5.2.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
กอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ทั้งนี้ ไดมีการ
จดบันทึกการประชุม เปนลายลั กษณอักษร และจัด เก็บรายงานการประชุมที่ผา นการรับรองจากคณะกรรมการพรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่ง ทําหนาที่เ ปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทา นสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหรายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยให
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2553 และป 2554 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 5 ครั้งตามลําดับ โดยมีรายละเอียด
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

6. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

6/6

3/5
5/5

7. ดร.โอฬาร รัตนปราการ

กรรมการ

6/6

5/5

8. ดร.เชนินทร เชน 5/

กรรมการ

6/6

3/3

9. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

กรรมการ

5/6

4/5

10. นายสมชัย ทองศิริกุล

กรรมการ

5/6

5/5

11. นายอุกฤษณ อภิรติมัย 1/

กรรมการ

2/2

5/5

12. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล 2/

กรรมการ

5/5

5/5

13. นายตอศักดิ์ โชติมงคล 3/

กรรมการ

-

-

กรรมการ

3/3

-

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

4/

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
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยเปนอัตราคาตอบแทนที่
อยูในระดั บเดี ยวกั บอุต สาหกรรม รวมทั้ง คํานึ งถึง ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิ ดชอบ
เพื่อที่จะดูแลและรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณสมบัติที่ตองการ ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการในแตละปจะนําเสนอใหที่
ประชุ มผูถือ หุนอนุมัติ พรอ มทั้ง เปดเผยคา ตอบแทนที่ ใหกั บกรรมการและผูบริห ารตามแบบที่สํา นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.2.8 การพัฒนาความรูแกกรรมการและผูบริหาร
บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไดมีการพัฒนาความรูความสามารถในระบบการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ ให มีก ารปรั บปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านอย า งต อ เนื่ อ ง โดยสนั บ สนุ นให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได เ ขา ฝ ก อบรม
หลักสูตรตางๆ ที่จะมีการฝกอบรม ไดแก หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification
Program (DCP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปนตน
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทได มีขอกํา หนดและหลักเกณฑในการควบคุ มและการใชข อมูลภายในอยา งรัดกุม โดยเฉพาะขอ มูลแสดง
ฐานะทางการเงินของบริษัท ที่จะตองผานการตรวจสอบ / สอบทาน จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการเห็นชอบจาก
ที่ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบทุก ครั้ ง เพื่ อนํ าเสนออนุ มัติ ตอ คณะกรรมการบริษัท และนํา สง ตลาดหลัก ทรั พย แห ง
ประเทศไทย หรือเผยแพรตอสาธารณชน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบริหาร (ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย) ในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ดังนี้
(1) ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุ ต รที่ ยั งไม บ รรลุ นิติ ภ าวะ ตอ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย และตลาดหลั ก ทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพยแ หงประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลั กทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
(2) บริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับ
วันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายใน
เพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กอนที่ขอมูลนั้นจะถูกเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึง
กัน โดยเฉพาะในชวง 30 วันกอนที่งบการเงินของบริษัทจะถูกเผยแพรตอสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ขอมูลได
ถูกเผยแพรแลว บุค คลขา งตน หามไมให มีการซื้อหรือขายหลั กทรัพ ยของบริษั ทจนกระทั่ งประชาชนที่ไ ดรับทราบขอมู ล
ดังกลาวไดมีเวลาประเมินขอมูลที่ไดรับในระยะเวลาพอสมควรแลว (อยางนอย 24 ชั่วโมง นับแตวันและเวลาที่เผยแพร)
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9.6 บุคลากร
(ก) จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้น 399 คน และ 423 คน ตามลําดับ โดย
แบงตามสายงานตางๆ ดังนี้
ประเภท
จํานวน (คน)
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
ฝายผลิต
288
312
ฝายวิศวกรรม
18
23
ฝายขาย
16
15
ฝายวางแผนและประกันคุณภาพ
27
24
ฝายบัญชีและการเงิน
17
16
สํานักกรรมการผูจัดการ
21
21
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
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
เงินเดือน / คาจาง
70.72
91.90
โบนัส
1.45
1.81
คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
8.13
9.60
รวม
80.30
72.45
(ง) เงินบําเหน็จพนักงาน
ตามระเบียบเกี่ยวกับเงินบําเหน็จของบริษัท กําหนดใหพนักงานที่ทํางานกับบริษัท ตั้งแต 15 ปขึ้นไป และออกจากงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ หรือถึงแกกรรม หรือเจ็บปวยเกินกวา 3 เดือน จนไมสามารถปฏิบัติงานได โดยมีแพทยแผนปจจุบัน
ชั้น หนึ่ งตรวจรับ รองแล ว ลงความเห็ น ว าแม ป ฏิ บัติ ง านได ก็ ข าดสมรรถภาพ หรื อ บริ ษั ท ยุ บตํ า แหนง บริษั ท จะจา ยเงิ น
บําเหน็จตามอัตราที่กําหนดไว ใหแกพนักงานที่เขาเกณฑระเบียบดังกลาวภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ออกจากงาน โดยจะ
บันทึกเปนคาบําเหน็จพนักงานเมื่อมีพนักงานที่เขาเกณฑ และมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากงานตามระเบียบ
(จ) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกที่
จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูที่ไดรับไป
ปรั บ ใช ใ นการทํา งาน รวมทั้ งมี น โยบายในการให ผลตอบแทนกับ พนัก งานในอัต ราที่ เ หมาะสมเพื่อ จู ง ใจและรั กษาให
พนักงานทํ างานกับ บริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทได จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ พนักงานเพื่อเปน การสรา ง
ความสามัคคีภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ
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