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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างบริ ษัท ณ วันที 5 กันยายน 2554
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี&ยง

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที&บริหาร

ฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน*

สํานักเลขานุการบริ ษัท

สํานักงานใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชี

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายการเงินและบริ หาร

โรงงาน

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายการขายและการตลาด

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดซื อ

ผู้จดั การโรงงาน

หมายเหตุ : * ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทํางานขึน ตรงให้ กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงจะประสานงานกับบริ ษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระทีบริ ษัทได้ ทําสัญญาว่าจ้ าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ
รายงาน ผลการปฏิบตั ิงานและข้ อเสนอแนะให้ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารรับทราบ
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ณ วันที 5 กันยายน 2554 โครงสร้ างการจัดการภายในองค์กรของบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความ
เสีย ง และผู้บริ หาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  :9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมน ไว

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นายมาร์ ค ดี. เรมีจาน

นายสงวนเกียรติD ลิว มโนมนต์

นายกณวรรธน์ อรัญ

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติD

ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม

กรรมการ

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

ณ วันที 5 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน ดังนี  :-

10.

โดยมี นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัท
กรรมการผู้มีอาํ นาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผู้ซงึ มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ หรื อ นางสาวคู เมนไว หรื อ นางสาว
ศรุตา จิรธรรมศิริ กรรมการสองในสามคนนี ลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริ ษัท
2. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่า งน้ อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้ า ทีเข้ า ร่ ว มประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และอาจมีการประชุมเพิมเติมในกรณีทีมีความจําเป็ น
3. จัดทํารายงานคณะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิ ดเผยงบการเงิน ซึงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ ว เพือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือ
หุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
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มีอํา นาจและรั บ ผิดชอบในการปฏิบัติหน้ า ทีใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ และข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมําเสมอ
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้ เป็ นไปตามนโยบายทีได้ รับมอบหมาย เพือเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่บริ ษัทและกําไรสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมตั ิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของบริ ษัท ตามทีได้ รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรื อฝ่ ายบริ หาร
คณะกรรมการมีหน้ าทีในการกํากับดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการทีเกียวโยงกันและการซื อหรื อขายทรัพย์สินทีสําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท เป็ นต้ น
พิ จ ารณาโครงสร้ างการบริ ห ารงาน รวมทัง มี อํ า นาจแต่ ง ตัง มอบหมาย หรื อ แนะนํ า ให้ อ นุก รรมการหรื อ
คณะทํางาน เพือพิจารณาหรื อปฏิบตั ิในเรื องหนึง เรื องใดทีคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ติดตามผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง ตลอดจนติดตามการดําเนิน
กิจการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารอย่างสมํา เสมอ เพือให้ การดํา เนินกิจการของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิผล
กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ น
หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัด ความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ ตนหรื อเพือประโยชน์ ผ้ ูอืน เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนทีจะมีมติ
แต่งตัง
กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาทีบริ ษัททํา
ขึ นหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิมขึ นหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
ต้ อ งมีค วามรั บ ผิ ดชอบต่อ ผู้ถือ หุ้น โดยสมํา เสมอ และดํ า เนิ น งานโดยรั กษาผลประโยชน์ สูง สุดของผู้ถื อ หุ้น
ตลอดจนมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
ดํา เนินการให้ บริ ษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพือให้ เกิ ดระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิ ภาพ
รวมทังการจั

ดการความเสีย ง และความเชือถือได้ ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็ นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํ า นาจพิ จ ารณาและอนุมัติ เ รื อ งใดๆ ที จํ า เป็ น และเกี ย วเนื องกับ บริ ษั ท หรื อ ที เ ห็ นว่า เหมาะสมและเพื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
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เรื องดังต่อไปนี  :- คณะกรรมการบริ ษัทจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น คือ
ก) เรื องใดๆ ทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น และ
ข) เรื องใดๆ ทีกรรมการมีสว่ นได้ เสีย และอยูใ่ นข่ายทีกฎหมายหรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้
ถือหุ้น
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัทเพือดําเนินการในเรื องดังต่อไปนี  :- คณะกรรมการจะกระทําได้ ก็ต่อเมือ
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นทีเข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมด

หรื อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข) การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การทํา แก้ ไ ข หรื อเลิก สัญญา เกี ยวกับ การให้ เ ช่า กิ จการของบริ ษั ททัง หมดหรื อ บางส่ว นทีสํา คัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับบริ ษัท
จ) การเพิมทุน การลดทุน หรื อการออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
ฉ) การควบกิจการ หรื อเลิกบริ ษัท
ช) การอืนใดทีกําหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
  เรื องใดทีกรรมการมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
กรรมการซึง มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

3.

2.

1.

นายกณวรรธน์ อรัญ

นายนพปฏล เจสัน จิรสันติD

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริ ง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที 5 กันยายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี  :-

4.

บุคคลลําดับที 1, 3 และ 4 เป็ นผู้มีความรู้ ทางด้ านบัญชีและการเงิน โดยมี นางสาวพัชรกันย์ ทัศคร เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีอํานาจในการเชิญฝ่ ายบริ หารหรื อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทมาร่ วมประชุมชี แจง ให้ ความเห็น หรื อจัดส่งเอกสารที
ร้ องขอ ตามความจําเป็ น
พิจารณาเสนอรายชื อผู้สอบบัญชี พร้ อมทัง ค่า ตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษั ท เพือขอรั บการแต่งตังจากที


ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี
รับทราบการปฏิบตั ิงานอืนทีมิใช่งานสอบบัญชี พร้ อมค่าตอบแทนจากงานดังกล่าว เพือพิจารณามิให้ ผ้ สู อบบัญชี
ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
พิจารณาตัดสินใจในกรณีทีฝ่ายบริ หารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกียวกับรายงานทางการเงิน
พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ใ ห้
เป็ นไปตามกฎหมายหรื อระเบี ย บที เ กี ย วข้ อ ง ทัง นี  เพื อ ให้ มัน ใจว่า รายการดัง กล่า วสมเหตุส มผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ าง และพิจารณาความดีความชอบของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริ หารความเสียง และหารื อกับฝ่ ายบริ หารเกียวกับนโยบายการประเมิน
และการบริ หารความเสีย ง
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพือประชุมหารื อ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
พิจารณารายงานทางการเงิน
- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้ วนของข้ อมูลทีคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทีใช้ ในรายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและรายปี

- สอบทานประเด็นเกี ยวกับการบัญชี และรายงานทางการเงิ นทีมีสาระสํา คัญ รวมทัง รายการทีมีความ
ซับซ้ อนหรื อผิดปกติ และรายการทีต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสิน
- สอบถามฝ่ ายบริ หาร และผู้สอบบัญชี เกียวกับผลการตรวจสอบ ความเสียงทีสําคัญเกียวกับรายงานทาง
การเงิน และแผนทีจะลดความเสีย งดังกล่าว
- สอบทานการควบคุมภายในเกี ยวกับกระบวนการการจัดทํา งบการเงิ นกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบ
ภายใน
พิจารณาการควบคุมภายใน
- สอบทานว่าฝ่ ายบริ หารได้ กําหนดให้ มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเหมาะสม และแนวทางการสือสารความสําคัญของการควบคุมภายใน และการบริ หารความ
เสีย งทัว ทังบริ
 ษัท
- สอบทานเพือให้ มนั ใจได้ ว่า ฝ่ ายบริ หารได้ นําข้ อเสนอแนะเกียวกับการควบคุมภายในทีผ้ ตู รวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีเสนอไปปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว
การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมตั ิกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจําปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที
จําเป็ นในการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตั ิงานของกลุม่ ตรวจสอบและกํากับ เพือให้ มนั ใจได้ ว่าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
- สอบทานประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในว่า ได้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
12. มีอํ า นาจในการดํ า เนิ น การตรวจสอบและสอบสวนตามที จํ า เป็ นในเรื อ งต่า งๆ ซึง อาจมี ผ ลกระทบอย่า งมี
นัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ แก่
(ก) รายการทีเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ตหรื อมีสงิ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องทีสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที
เกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
13. การกํากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ทีมีการเปลียนแปลง และมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทอย่าง
สมําเสมอ
- สอบทานข้ อตรวจพบขององค์กรทีมีหน้ าทีในการกํา กับดูแลบริ ษัท และผลการติดตามการแก้ ไข รวมถึง
รายงานให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
- สอบทานประสิทธิ ผลของระบบในการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ
แก้ ไขในกรณีทีไม่มีการปฏิบตั ิตาม
14. กํากับดูแลการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน
- สอบทานให้ มนั ใจว่าหลักจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริ หารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้ จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามหลักจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
15. ความรับผิดชอบอืนๆ
- ปฏิบตั ิงานอืนตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่า งสมํา เสมอ และนํา เสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเมือมีการแก้ ไข
- จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลอย่างน้ อยดังนี  :(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎบัตร
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(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความรับผิดชอบที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท

6.

5.

4.

3.

2.

1.

นายสมภพ เอียมสุวรรณ

นายวรวิทย์ เอื อทรัพย์สกุล

นายสุทธิชยั สุรพัฒน์

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

นางสาวคู เมนไว

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

กรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบริ หาร

ณ วันที 5 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดังนี  :-

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.

5.

ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าทีจดั การงานและดําเนินกิจการของบริ ษัทตามทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
หรื อได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ดําเนินการเฉพาะกรณี
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจหน้ าทีในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทตามนโยบายและแผนงานทีกําหนดไว้
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบอํานาจ
กิจการดังต่อไปนี ให้ เสนอเพือรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน
4.1 เรื องเกียวกับนโยบายของบริ ษัท
4.2 เรื องทีหากทําไปแล้ วจะเกิดการเปลีย นแปลงอย่างสําคัญแก่กิจการของบริ ษัท
4.3 เรื องทีจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริ ษัทเอง
4.4 เรื องทีจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบทีบริ ษัทวางไว้
4.5 เรื องทีคณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรเสนอเพืออนุมตั ิเป็ นรายเรื อง หรื อตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ วางไว้
คณะกรรมการบริ หารมีอํา นาจและหน้ า ที ในการดํา เนินกิ จกรรมตามทีกํา หนดเพือบริ หารบริ ษั ท ให้ ประสบ
ความสําเร็ จ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัท ซึง รวมถึง
5.1 จัดทําและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีสําคัญของบริ ษัท และนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
5.2 พิจารณากลัน กรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
สิงทีต้องริ เริ มต่าง ๆ ทีสําคัญ เพือให้ บรรลุเป้าหมาย และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณา
อนุมตั ิ
5.3 พิจารณากลัน กรองโครงการทีมคี า่ ใช้ จา่ ยประเภททุนทีเกินวงเงินทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด เพือนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
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5.4 พิ จ ารณาและอนุมัติ ใ นเรื อ งต่ า ง ๆ ตามที กํ า หนดไว้ ใ นอํ า นาจดํ า เนิ น การหรื อ ได้ รั บ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการบริ ษัท
5.5 พิจารณาทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื องต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
5.6 จัดการและสร้ างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสันและวั

ตถุประสงค์ในระยะยาว
5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ ดําเนินไปตามกลยุทธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ทีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนได้ ให้ ความเห็นชอบไว้
5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ าในการ
ดําเนินการเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัท
พิจารณาเรื องการจัดสรรงบประมาณประจําปี ก่อนทีจะนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและอนุมตั ิ ทังนี
 
ให้ รวมถึงการพิจารณาและอนุมตั ิการเปลียนแปลงและเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในระหว่างทีไม่มี
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในกรณีเร่งด่วน และให้ นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพือทราบในทีประชุมคราว
ต่อไป
อนุมตั ิการซื อเศษเหล็กอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ในจํานวนไม่เกิน 10,000 เมตริ กตันต่อรายการ หรื อไม่เกิน
200 ล้ านบาทต่อรายการ และไม่เกินจํานวน 60,000 เมตริ กตันต่อเดือน หรื อไม่เกิน 1,200 ล้ านบาทต่อเดือน
อนุมตั ิการขายสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ในจํานวนไม่เกิน 10,000 เมตริ กตันต่อรายการ หรื อไม่เกิน 350
ล้ านบาทต่อรายการ และไม่เกินจํานวน 60,000 เมตริ กตันต่อเดือน หรื อไม่เกิน 2,100 ล้ านบาทต่อเดือน
อนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในการซื อทรัพย์สินอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์ )
นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท
อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนทีสําคัญๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามทีจะได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลซึงได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วแก่พนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท หรื อ
บุคคลใดๆ ทีกระทํากิจการให้ บริ ษัท
แต่ ง ตั ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย่ า งหนึ ง อย่ า งใดแทนคณะ
กรรมการบริ หารตามทีเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริ หารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไข
อํานาจนันๆ
 ได้

ทังนี
  การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการทีคณะกรรมการบริ หาร หรื อ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) รวมทังรายการที

กําหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการทีเกียวโยงกัน และการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง สินทรัพย์ทีสาํ คัญของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เพือให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท
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9.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

4.

3.

2.

1.

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นายสงวนเกียรติD ลิว มโนมนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

รองศาตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ณ วันที 5 กันยายน 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 4 ท่าน ดังนี  :-

1.

2.
3.
4.
5.

ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกี ยวกับอัตราค่า ตอบแทนของประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ ามี) (โดยขอรับ
ความเห็นชอบจากทีประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลัง)
มีหน้ าทีจดั ทํานโยบายอัตราค่าตอบแทน และกําหนดเงือนไขในการว่าจ้ างผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ นไป
มีหน้ าทีพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลากรทีจะดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ าย
ขึ นไป
พิจารณาและให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทและติดตามดูแลการดําเนินการ เกียวกับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์
ทางด้ านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท รวมทัง แผนงานพัฒนาผู้บริ หารของบริ ษัทด้ วย
จะทําการสรรหา และนําเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครัง
แรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการทีพ้นตําแหน่งและสมควรได้ รับเลือกตัง
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือแต่งตังเป็
 น
กรรมการบริ ษัท

2.

1.
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

นายกณวรรธน์ อรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง

กรรมการบริ หารความเสีย ง

กรรมการบริ หารความเสีย ง

ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง

ณ วันที 5 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริ หารความเสีย งของบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน

9.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี&ยง
ดังนี  :-

3.

ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี&ยง
1. กําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาในเรื องการบริ หารความเสียง
โดยรวม เช่น ความเสียงด้ านกลยุทธ์ ความเสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาด
ความเสีย งด้ านการปฏิบตั ิการ หรื อความเสีย งอืนๆ ทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท เป็ นต้ น
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2.

3.
4.

5.
6.

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

กําหนดกลยุทธ์ โครงสร้ างและทรัพยากรทีใช้ ในการบริ หารความเสียงให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความ
เสียงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริ หาร
ความเสีย งได้ อย่างมีประสิทธิผล
กําหนดวงเงินสูงสุดตามความเสียงทีกําหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ทีมีความสําคัญ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือพิจารณา
กํากับดูแล ทบทวนและให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับนโยบายการบริ หารความเสียง วิธีปฏิบตั ิ
ทีเป็ นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสียงโดยรวมเพือให้ มนั ใจได้ ว่ากลยุทธ์ การบริ หารความเสียงได้ นําไป
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสีย งทุกคนมีหน้ าทีเข้ าประชุม ซึง อาจเป็ นการเข้ าประชุมด้ วยตนเองหรื อ
การเข้ าร่วมประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้
คณะกรรมการบริ หารความเสียงอาจเชิ ญบุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมตามความจําเป็ น ซึงจะต้ องเป็ นบุคคลทีมี
ความเกียวข้ องหรื อรับผิดชอบในวาระทีพิจารณาในทีประชุม

6.

5.

4.

3.

2.

1.

นายสมภพ เอียมสุวรรณ

นายวรวิทย์ เอื อทรัพย์สกุล

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

นายสุทธิชยั สุรพัฒน์

นางสาวคู เมนไว

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ผู้จดั การโรงงาน

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี

ผู้อํานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

รองกรรมการผู้จดั การ และผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินและบริ หาร

รองกรรมการผู้จดั การ และผู้อํานวยการฝ่ ายจัดซื อ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

ณ วันที 5 กันยายน 2554 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจํานวน 6 ท่าน ดังนี  :-

9.1.6 ผู้บริหาร

1.

2.
3.

4.

ขอบเขตอํานาจหน้ าที&และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที&บริหาร
ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรื อบริ หารงานประจําวันของบริ ษัท รวมทัง ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในแต่ละวันเพือเตรี ยมตัว และป้องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึ นทังปั
 จจัยภายนอกและ
ปั จจัยภายใน
ดําเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการและ/
หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
มีอํานาจในการให้ ความเห็นชอบนิติกรรมทีเกียวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริ ษัท เช่น การซื อขาย การจัดหา
สินค้ า ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรื อการจําหน่ายไปซึงเครื องมือ ทรัพย์สิน
และบริ การ เป็ นต้ น เพือผลประโยชน์ของบริ ษัท ภายใต้ วงเงินอนุมตั ิทีกําหนด
อนุมตั ิการซื อเศษเหล็กอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ในจํานวนไม่เกิน 5,000 เมตริ กตันต่อรายการหรื อไม่เกิน 100
ล้ านบาทต่อรายการ และไม่เกินจํานวน 30,000 เมตริ กตันต่อเดือนหรื อไม่เกิน 600 ล้ านบาทต่อเดือน
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5.
6.
7.

8.
9.
10.

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

อนุมตั ิการขายสินค้ าอันเป็ นปกติธุระของบริ ษัท ในจํานวนไม่เกิน 5,000 เมตริ กตันต่อรายการ หรื อไม่เกิน 175
ล้ านบาทต่อรายการ และไม่เกินจํานวน 30,000 เมตริ กตันต่อเดือน หรื อไม่เกิน 1,050 ล้ านบาทต่อเดือน
อนุมตั ิค่าใช้ จ่ายในการซื อทรัพย์ สินอันมีลกั ษณะเป็ นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื องจักรและอุปกรณ์ )
นอกเหนือจากทีระบุไว้ ในงบประมาณประจําปี ในวงเงินไม่เกิน 15 ล้ านบาทต่อรายการ
เป็ นผู้รับมอบอํา นาจของบริ ษั ทในการบริ หารกิ จการของบริ ษั ทให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบัง คับ นโยบาย
ระเบียบ ข้ อกําหนด คําสัง มติทีประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อมติทีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริ หารของ
บริ ษัททุกประการ
มีอํานาจออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริ ษัท และเพือรักษาระเบียบวินยั การทํางานภายในองค์กร
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้ องจําเป็ น และเป็ น
การดําเนินธุรกรรมทางการค้ าปกติ เพือผลประโยชน์ของบริ ษัท
ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนใด ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท รวมถึง
การมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ นเพือก่อให้ เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานของบริ ษัท

อย่างไรก็ตาม อํานาจของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการใดทีอาจมีความขัดแย้ ง หรื อ
รายการใดทีประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารมีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์
ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษั ท หรื อบริ ษั ทย่อย ตามทีกําหนดไว้ ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ หรื อของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่า ว
จะต้ องนําเสนอเพือให้ ได้ ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือนําเสนอต่อไปยังทีประชุมคณะกรรมการและ/
หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามทีข้อบังคับของบริ ษัทหรื อกฎหมายที
เกี ยวข้ องกํ า หนดต่อไป เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดํา เนินธุรกรรมการค้ า ปกติทัวไปของบริ ษั ทที
คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริ หารของบริ ษัทขอรับรองว่า เป็ นผู้มีจริ ยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วย
ความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเพือประโยชน์ของบริ ษัท มีความตังใจที
 จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง มีความเข้ าใจและ
รั บผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็ นบุคคลทีมีชืออยู่ใ นระบบข้ อมูลรายชื อผู้บริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที กจ. 5/2548 เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับผู้บริ หารของบริ ษัททีออกหลักทรัพย์
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษั ทมีหน้ าทีในการสรรหากรรมการและผู้บริ หาร ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลทีจะได้ รับการแต่งตังเป็
 นกรรมการต่างๆ หรื อผู้บริ หาร มีหลักเกณฑ์และขันตอน

ดังต่อไปนี  :9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบัติเบื องต้ นและพิจารณาคัดเลือก
ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
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กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้ องตามเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด รวมทังพิ
 จารณาจากปั จจัยในด้ านอืนๆ มา
ประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับธุรกิจ และความเอื อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เป็ นต้ น โดยมีหลักเกณฑ์และขันตอนดั

งต่อไปนี  :1. กรรมการของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ
ของทีประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษั ทประกอบด้ ว ยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึงหนึงของจํ า นวน
กรรมการทังหมดต้

องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ

และมีจํานวนไม่ตํากว่า 3
คน ซึง กรรมการอิสระต้ องถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง ของจํานวนทุนจดทะเบียนทีออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัท
และบริ ษัททีเกียวข้ องโดยรวมหุ้นทีถือโดยบุคคลทีเกียวข้ องด้ วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง ในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะต้ องออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให้
กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
 นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งแล้ วนันอาจได้

รับ
เลือกตังกลั
 บเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีจะเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
รวบรวมรายชือดังกล่าว เพือพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ อง และคัดเลือกรายชือทีเหมาะสม เพือ
นําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
6. ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ

โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี  :6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
6.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล คราวละคนหรื อคราวละ
หลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง ผู้ถือหุ้นต้ องออก
เสียงด้ วยคะแนนทีมีอยูท่ งหมด
ั
จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรื อคณะใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
6.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้

ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ผ้ เู ป็ นประธานใน
ทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ขาด
7. ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคล ซึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วย
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด และ พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป โดยมติดงั กล่าวของคณะกรรมการจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สีของจํา นวนกรรมการทียงั เหลืออยู่เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึงได้ รับ
แต่งตังเข้
 าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน
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8. ทีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสีข องจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนหุ้นทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี
โดยคณะกรรมการบริ ษั ทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ทมี นโยบายในการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 เรื อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ โดยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี  :1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ

ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการตรวจสอบรายนันๆ

ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็
 นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็ น บิดามารดา
คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
 ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
 เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็
 นกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
  ความสัมพันธ์ตามทีกล่าวข้ างต้ นรวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การ
เช่า หรื อให้ เช่า อสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บความช่ว ยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํ าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานอง
เดียวกัน ซึง เป็ นผลทําให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
 ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที
มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตังแต่
 20 ล้ านบาทขึ นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
  การคํานวณภาระหนี 
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่างหนึง ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานักงานสอบ
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บัญชี ซึง มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํา นักงาน
ก.ล.ต. หรื อก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็
 นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษา
ทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จาก บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
  ในกรณีทีผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
 วย เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ก่อนวันทีได้ รับแต่งตังเป็
 นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึ
 นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง
เป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
9. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง
10. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
11. มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอทีจะสามารถทํา หน้ าทีใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง นี  ต้ องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ทีมีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรื อการเงินเพียงพอทีจะสามารถทํา
หน้ าทีในการสอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินได้
สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการตรวจสอบเป็

นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตังกรรมการบริ

ษัท
กรรมการตรวจสอบซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังให้
 กลับมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณีทีตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอืนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตังบุ
 คคลทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพือให้ กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนด โดยบุคคลทีเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้ เพียงวาระทีเหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง
ตนทดแทน และบริ ษัทต้ องแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีทีกรรมการตรวจสอบลาออกหรื อถูกให้ ออกก่อนครบวาระ
9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นผู้แต่งตัง กรรมการบริ หาร โดยเลือกจากกรรมการหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทที
สามารถบริ หารงานในเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท และสามารถกําหนดนโยบาย
แผนธุรกิ จ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทตาม
นโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
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คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการสรรหาและกํ

าหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริ ษัท เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพือทําหน้ าทีสรรหา และนําเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม สําหรับการเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครัง แรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของ
กรรมการทีพ้นตําแหน่งและสมควรได้ รับเลือกตังใหม่

เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และ
เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือแต่งตังเป็
 นกรรมการบริ ษัท รวมทังมี
 หน้ าทีเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับอัตรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริ ษัท เพือนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ และจัดทํา
นโยบายอัตราค่าตอบแทน และกําหนดเงือนไข ในการว่าจ้ างผู้บริ หารระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึ นไป
9.2.5 การสรรหากรรมการบริหารความเสี&ยง
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ

หารความเสียง โดยเลือกจากกรรมการเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่า 3
คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพือทําหน้ าทีกําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพือพิจารณาในเรื องการบริ หารความเสียงโดยรวม ซึงครอบคลุมความเสียงในเรื องต่าง ๆ เช่น ความเสียงด้ านกล
ยุทธ์ ความเสียงด้ านสภาพคล่อง ความเสียงด้ านเครดิต ความเสียงด้ านตลาด ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิการ หรื อความ
เสีย งอืนๆ ทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษัท เป็ นต้ น รวมทังกํ
 ากับดูแล ทบทวนและให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับ
นโยบายการบริ หารความเสีย ง วิธีปฏิบตั ิทีเป็ นมาตรฐาน กลยุทธ์ และการวัดความเสียงโดยรวมเพือให้ มนั ใจได้ ว่ากลยุทธ์
การบริ หารความเสีย งได้ นําไปปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
9.2.6 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรทีมี
ประสบการณ์ แ ละความรู้ ความสามารถในการบริ ห ารงานในสายงานที เ กี ย วข้ อ งเพื อ ดํ า รงตํ า แหน่ง ผู้บ ริ ห ารระดับ
ผู้อํานวยการฝ่ ายขึ นไป โดยจะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแต่งตัง
9.3 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร
9.3.1 ค่ าตอบแทนที&เป็ นตัวเงิน
กรรมการ
ตามมติ ที ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ประจํ า ปี 2553 เมื อ วัน ที 30 เมษายน 2553 ได้ มี ม ติ กํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2553 ดังนี  :ประธานกรรมการ

จํานวน

จํานวน

20,000 บาท

30,000 บาท

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง

1) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ
กรรมการ

สําหรับกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน

จํานวน

15,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง
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กรรมการ
จํานวน
10,000 บาท

2) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน

3) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ทังนี
  บริ ษัทไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในปี 2553 จึงไม่มีค่าตอบแทน
ดังกล่าวเกิดขึ นในปี 2553

รอบ 9 เดือน ปี 2554

นอกจากนี  ในปี 2553 บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการบริ หาร
ความเสียง โดยรายละเอียดการเข้ า ร่ ว มประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี  :ปี 2553

6. นายสงวนเกียรติD ลิวมโนมนต์

5. นายกณวรรธน์ อรัญ

4. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติD

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์
ปานมะเริ ง

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
อยูถ่ นอม

1. ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

3/3

3/3

2/3

3/3

3/3

3/3

3/3

กรรมการ

-

-

-

2/3

3/3

3/3

3/3

-

กรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

60,000

60,000

60,000

90,000

105,000

90,000

90,000

ค่าตอบแทน
(บาท)

3/7

6/7

7/7

5/7

5/7

7/7

7/7

7/7

7/7

7/7

กรรมการ

-

-

-

-

-

8/8

7/8

8/8

6/8

-

กรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

3/3

-

-

3/3

-

3/3

-

-

กรรมการบริ หาร
ความเสียง

-

-

-

100,000

100,000

250,000

210,000

305,000

200,000

210,000

จํานวนครัง ทีเข้ าร่วมประชุม

7. นายมาร์ ค ดี. เรมีจาน
3/3
-

-

จํานวนครัง ทีเข้ าร่วมประชุม

8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
3/3

-

รายชือ

9. นางสาวคู เมนไว
1/3

ค่าตอบแทน
(บาท)

10. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

อนึง ตามที ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ า ปี 2554 เมื อ วัน ที 29 เมษายน 2554 ได้ มีม ติ กํ า หนดค่า ตอบแทน
กรรมการบริ ษั ทประจํ า ปี 2554 ซึงรวมถึง แต่ไ ม่จํา กัดเพียง เงิ น เดือ น โบนัส เบี ย ประชุม ค่า เบีย ประกันภัย ทางธุรกิ จ
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอืน เป็ นจํานวนไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึง มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี  :-
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จํานวน
20,000 บาท

30,000 บาท
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ต่อครัง
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ประธานกรรมการ
จํานวน

1) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ
กรรมการ
ยกเว้ น กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ, นางสาวคู เมน ไว และนางสาวศรุ ตา
จิรธรรมศิริ จะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าเบี ยประชุมนี 

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวน

จํานวน

จํานวน

10,000 บาท

15,000 บาท

10,000 บาท

15,000 บาท

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง

2) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน

3) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ยกเว้ น กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ จะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าเบี ยประชุมนี 
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง
จํานวน

จํานวน
10,000 บาท

15,000 บาท

ต่อคนต่อครัง

ต่อครัง

4) ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง
กรรมการบริ หารความเสีย ง

ยกเว้ น กรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ได้ แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ จะไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าเบี ยประชุมนี 
5) ส่ว นที เ หลื อ ให้ สํ า รองไว้ สํ า หรั บ การจ่ า ยโบนัส ค่ า เบี ย ประกัน ภัย ทางธุ ร กิ จ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ และ
ค่าตอบแทนอืน ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการเป็ นผู้จดั สรร
ทังนี
  บริ ษัทไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี
2554 จึงไม่มีคา่ ตอบแทนดังกล่าวเกิดขึ นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554
ผู้บริ หาร
ในปี 2553 และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่ผ้ ูบริ หาร อันได้ แก่
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอืนๆ จํานวนรวม 8.02 ล้ านบาท และ 7.04 ล้ านบาท ตามลําดับ
9.3.2 ค่ าตอบแทนอื&น
- ไม่มี –
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดี (Code of Best Practice) เพือเสริ มสร้ างความโปร่ งใส และเป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท อันจะทําให้ เกิดความเชือมัน ในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
ดังนัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มกี ารกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึง เป็ นการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแล
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กิจการทีดีซึงกํา หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํ ากับดูแลกิ จการของบริ ษั ทครอบคลุม
หลักการ 5 หมวด ดังนี  :หมวดที& 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้

าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ทีตนถืออยู่ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการทีจะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื องสําคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
 อถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง
ผู้สอบบัญชี การอนุมตั ิธุรกรรมทีสาํ คัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื องต่างๆ ทีเป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี  :1. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ นสุดรอบบัญชีใน
แต่ละปี พร้ อมทังจั
 ดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อน
วันประชุม 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ งวันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนทีจะ
ถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
2. บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ องทังชี
 แจ้ งสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงทีบริ ษัทได้ จดั ส่งไป
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ า
ก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
5. ในการประชุมบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตังข้
 อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อทีประชุมใน
ประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทังนี
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริ หารทีเกียวข้ องเข้ าร่วมประชุม
เพือตอบคําถามและให้ ข้อมูลรายละเอียดในทีประชุม
หมวดที& 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทจะให้ โอกาสแก่ผ้ ูถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกํ าหนดให้ สิทธิ ออกเสียงในทีประชุมเป็ นไปตาม
จํานวนหุ้น โดยหนึง หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง เสียงและไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการจํากัดหรื อละเมิดสิทธิหรื อลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการอิสระ
เป็ นผู้มีหน้ า ทีดูแลผู้ถือหุ้นส่ว นน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนไปยัง
กรรมการอิสระซึง จะพิจารณาดําเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสม กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะทีเป็ นเรื องสําคัญและมีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
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โดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
กําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทตามลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทังจะไม่

เพิมวาระการประชุมทีไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ น โดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญทีผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทังนี
 ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
หรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะทีบริ ษั ทได้ จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม การ
ลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่งใสตามลําดับวาระทีกําหนด โดยวาระการเลือกตังกรรมการจะเปิ

ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ ใช้
สิทธิในการแต่งตังกรรมการด้

วยการลงมติเป็ นรายคน
นอกจากนันบริ
 ษัทได้ กําหนดมาตรการการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที
เกียวข้ อง ซึง หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานในหน่วยงานทีเกียวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทังคู
 ่สมรสและบุตรที
ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ ามบุคคลทีเกียวข้ องทําการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงิ นรายไตรมาส และงบการเงิ นประจํ า ปี และควรรอคอยอย่า งน้ อย 24 ชัว โมง
ภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
 ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
 อบุคคลอืนด้ วย
บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริ หารเกียวกับหน้ าทีทีผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท และ
บทกํ า หนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.2535 และตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และในกรณี ทีกรรมการหรื อผู้บริ หารมีการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องรายงานการถื อหลักทรัพย์ใ น
บริ ษั ท ของตนเอง คู่ส มรส และบุต รที ยังไม่บ รรลุนิ ติภ าวะตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพือ
เผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
หมวดที& 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและ
ข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัท ดังนันบริ
 ษัทจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีเกียวข้ องเพือให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนัน
บริ ษัทยังส่งเสริ มให้ มีความร่วมมือระหว่างบริ ษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพือสร้ างความมัน คงให้ แก่บริ ษัทตาม
แนวทาง ดังต่อไปนี  :(ก) ผู้ถือหุ้น

(ข) ลูกค้ า

: บริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงจะส่งผลให้ บริ ษัทมี
รายได้ และผลกําไรเพิมขึ นได้ เป็ นการเพิมมูลค่าของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
: บริ ษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อลูกค้ าด้ วยความซือสัตย์และเป็ นธรรม
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(ช) สิง แวดล้ อม

(ฉ) ชุมชนและสังคม

(จ) พนักงาน

(ง) คูแ่ ข่ง

(ค) คูค่ ้ า

:

:

:

:

:
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บริ ษัทมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงือนไขทางการ
ค้ า และ/หรื อข้ อตกลงในสัญญาทีทําร่วมกัน เพือก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทาง
ธุรกิจซึง จะเป็ นประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
บริ ษั ทส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ า อย่า งเสรี และเป็ นธรรม และจะ
ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี
บริ ษั ท มี นโยบายที จะปฏิบัติต่อ พนักงานทุก คนอย่า งเท่า เทีย ม เป็ นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพือพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมี
จริ ยธรรม และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเกื อกูลและสร้ างสรรค์ต่อสังคม
ตามความเหมาะสม
บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกียวกับสิงแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด
และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง แวดล้ อมอย่างต่อเนือง

ทังนี
 บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่านันได้
 รับการดูแลอย่างดี
หมวดที& 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลทีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้

อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนข้ อ มูล อืน ที สํา คัญ ทีมี ผ ลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ซึงล้ ว นมีผ ลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัท คือ www.chowsteel.com
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์ นนั  บริ ษัทมีการจัดตังฝ่
 ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)เพือทํา
หน้ า ที ติ ด ต่อ สื อ สารกับ ผู้ล งทุน ผู้ถื อ หุ้น รวมทัง นัก วิ เ คราะห์ แ ละภาครั ฐ ที เ กี ย วข้ อ ง ทัง นี ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงิ นและสารสนเทศทางการเงิ นทีปรากฏในรายงานประจํ า ปี งบการเงิ นดัง กล่า วจัดทํา ขัน ตาม
มาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํา เสมอ
รวมทังมี
 การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึง ในการนันคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็

นผู้สอบทานคุณภาพของ
รายงานทางการเงิ นและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
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หมวดที& 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึงมีความรู้ ความสามารถ โดยเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร 3 ท่าน และกรรมการทีไม่
เป็ นผู้บริ หาร 7 ท่าน โดยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร 4 ใน 7 ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ซึงจะทําให้ เกิด
การถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการอิสระ
4 ท่าน ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทําหน้ าทีกํากับดูแลดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีความถูกต้ องและโปร่งใส
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ว่าในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งหนึงในสาม
ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึงในสาม กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
 ใช้ วิธีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ นันเป็
 นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการทีออกตามวาระนันอาจ

ได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี  คณะกรรมการบริ ษั ทยังได้ แต่งตัง คณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสียง เพือปฏิบตั ิ
หน้ าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึงคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้ าที
ตามทีได้ กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการแต่ละชุด
บริ ษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบระหว่า งคณะกรรมการบริ ษัท กับผู้บริ หารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการบริ ษัททําหน้ าทีในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะ
ทีผ้ บู ริ หารทําหน้ าทีบริ หารงานของบริ ษัทในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีกําหนด ดังนันประธานกรรมการบริ

ษัท และ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ

าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท
เพือให้ ได้ บคุ คลทีมีความเหมาะสมทีสดุ
ทังนี
  บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึงทําหน้ าทีให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีคณะกรรมการ
จะต้ อ งทราบและปฏิบัติ หน้ า ที ใ นการดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง ประสานงานให้ มีการปฏิ บัติต ามมติ
คณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที& และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ทักษะและความเชียวชาญทีหลากหลาย และมีภาวะผู้นํา
ซึงเป็ นทียอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีสว่ นร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพือประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ

ดต่างๆ เพือติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท
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บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
  คณะกรรมการจะได้ จดั ให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนี  ภายหลังจากทีห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆ ตามทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกํากับดูแล
กิจการไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิเกียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพือให้ ผ้ เู กียวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และเทียงธรรมทังการปฏิ

บตั ิต่อ
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทังการกํ

าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ น
ประจํา
ทังนี
  บริ ษัทได้ มีการประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด รวมถึงให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
2.3 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการทีวา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทําเพือผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน และควรหลีกเลีย งการกระทําทีก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ โดยกํา หนดให้ ผ้ ูทีมีส่วนเกี ยวข้ องหรื อเกียวโยงกับรายการทีพิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์หรื อการเกียวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมตั ิ
ในธุรกรรมนันๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน และรายการทีมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึงได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้

มีการ
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ด้ วย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั

บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน และเพือให้ เกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริ ษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริ หารไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที
ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ

เพือทํา
หน้ าทีในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
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การว่าจ้ างผู้เชียวชาญจากภายนอกเพือทําหน้ าทีติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือให้ มนั ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลักทีสําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางทีกําหนดและมี
ประสิทธิภาพ
2.5 การบริหารความเสี&ยง
บริ ษัทได้ มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทีมีอยู่ เพือพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิงขึ น
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชี
มาประชุมร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ

น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ทีปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังจะดํ
 าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทีสําคัญ ทังข้
 อมูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่การเงิน บนพื นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสมําเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้ มีการ
ประชุมพิเศษเพิมตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วน
เพือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
 ในการประชุมแต่ละครัง ได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมทีครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กับคณะกรรมการล่วงหน้ า เพือให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารเป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเรื องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื องต่างๆเพือ
เข้ ารับพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยทีกรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย
และมี ป ระธานที ป ระชุ ม เป็ นผู้ ประมวลความเห็ น และข้ อสรุ ป ที ไ ด้ จากการประชุ ม ทัง นี ใ นการลงมติ ใ นที ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง มีเสียงหนึง เสียง โดยกรรมการทีมีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ า
ร่ วมประชุมและ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนันๆ
 ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีประชุมจะออกเสียง
เพิมขึ นอีกหนึง เสียงเพือชี ขาด นอกจากนี รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุมเสร็ จ
และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ทีเกียวข้ อง
ตรวจสอบได้
ในปี 2553 และงวด 9 เดือนปี 2554 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคณะกรรมการทังสิ
 น 3 ครัง และ 7 ครัง ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี  :-
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ตําแหน่ง
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7. นายมาร์ ค ดี. เรมีจาน

6. นายสงวนเกียรติD ลิว มโนมนต์

5. นายกณวรรธน์ อรัญ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์
อยูถ่ นอม
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์
ปานมะเริ ง
4. นายนพปฏล เจสัน จิรสันติD

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รองประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

3/3

3/3

3/3

3/3

2/3

3/3

3/3

3/3

3/7

6/7

7/7

5/7

5/7

7/7

7/7

7/7

7/7

จํานวนครัง ทีเข้ าร่วมประชุม
ปี 2553
9 เดือน ปี 2554
3/3
7/7

8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ
กรรมการ
1/3

ประธานกรรมการ

9. นางสาวคู เมนไว
กรรมการ

1. ดร.ปรัชญา เปี ยมสมบูรณ์

10. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

ทังนี
  ในการประชุมคณะกรรมการในปี 2554 เป็ นต้ นไป บริ ษัทจะดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้ าทุกครัง เพือให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาทีจะศึกษาข้ อมูลในเรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้
เลขานุการคณะกรรมการเข้ าร่วมการประชุมด้ วยทุกครัง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชือรับรองความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ทีประชุมรับรองในวาระแรก
ของการประชุมครัง ถัดไป รวมทังเป็
 นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสารเกียวกับการประชุมต่างๆ เพือสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง
ในภายหลัง
4. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ

าหนดค่าตอบแทน และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทไว้
อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับทีเหมาะสมกับหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
เพียงพอทีจะดูแลรักษากรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และต้ องผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
(Annual General Meeting: AGM)
ทัง นี  บริ ษั ทกํ า หนดให้ มีการเปิ ดเผยค่า ตอบแทนทีจ่า ยให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตามรู ปแบบทีสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด

ส่วนที 2 หน้ า 89

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการผู้เกียวข้ องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษั ท ซึงประกอบด้ ว ยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร ตลอดจนผู้บริ หารของบริ ษั ท เพือให้ การ
ปฏิบตั ิงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง หากมีการเปลีย นแปลงกรรมการ บริ ษัทจะจัดให้ มีการแนะนําแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิ จของบริ ษั ท และข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิ บัติหน้ า ที ของกรรมการใหม่ เพือส่งเสริ มให้ ก ารปฏิบัติหน้ า ที มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนืองภายใต้ กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี
9.5 การดูแลเรื&องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนําข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึงยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้ เพือแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื

อขายหลักทรัพย์ ดังนี  :- ให้ ความรู้ แก่กรรมการรวมทังผู
 ้ บริ หารฝ่ ายต่างๆ เกียวกับหน้ าทีทีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ตน คูส่ มรส และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กํา หนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ า ทีต้องรายงานการเปลียนแปลงการถื อหลักทรั พย์ต่อสํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการถัดไปจากวันทีเกิดรายการเปลียนแปลงและจัดส่งสําเนา
รายงานนี ให้ แก่บริ ษัทในวันเดียวกับวันทีสง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- บริ ษั ท จะกํ า หนดให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ป ฏิ บัติ ง านที เ กี ย วข้ อ งที ไ ด้ รั บทราบข้ อ มูล ภายในที เ ป็ น
สาระสําคัญ ซึง มีผลต่อการเปลีย นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทเป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ

ดเผยต่อสาธารณชน และอย่าง
น้ อย 24 ชัว โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทัง ห้ า มไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ น
สาระสําคัญนันต่
 อบุคคลอืน
บริ ษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์ส่วนตน ซึงเริ มตังแต่
 การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทังนี
  การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
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9.6 บุคลากร

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

จํานวนพนักงาน (คน)
263
45
22
46
19
10
3
26
2
2
1
5
444

จํา นวนพนักงานทัง หมดของบริ ษั ท ณ วันที 30 กันยายน 2554 มีจํา นวนทัง สิ น 444 คน (ไม่รวมผู้บริ หาร)
ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี  :หน่ วยงาน
ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายโลจิสติกส์
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ ายซ่อมบํารุง
ฝ่ ายความปลอดภัย
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบุคคลและสวัสดิการ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายจัดซื อ
รวม

หน่ วยงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
33
1
2
36

จํานวนพนักงานทังหมดของบริ

ษัทย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2554 มีจํานวนทังสิ
 น 36 คน (ไม่รวมผู้บริ หาร)
ประกอบด้ วยพนักงานตามสายงานดังนี  :ฝ่ ายโลจิสติกส์
ฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายการเงิน
รวม

ทังนี
  บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานทีสาํ คัญในระยะเวลา 3 ปี ทีผา่ นมา
ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร)
ในปี 2553 และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 บริ ษัทได้ จ่า ยค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงานทีไม่ใ ช่
ผู้บริ หาร อันได้ แก่ เงิ นเดือน ค่า แรง ค่า ล่วงเวลา โบนัส ค่า ครองชีพ และสวัสดิการอืนๆ จํ า นวนรวม 86.83 ล้ า นบาท
(จํานวนพนักงาน 318 คน) และจํานวนรวม 65.40 ล้ านบาท (จํานวนพนักงาน 444 คน) ตามลําดับ
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ค่าตอบแทนพนักงานของบริ ษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริ หาร)

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ในปี 2553 (บริ ษัทย่อยเริ มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2553) และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี
2554 บริ ษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่พนักงานทีไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร อันได้ แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอืนๆ จํานวนรวม 1.58 ล้ านบาท (จํานวนพนักงาน 37 คน) และจํานวนรวม 4.98 ล้ าน
บาท (จํานวนพนักงาน 36 คน) ตามลําดับ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน
บริ ษั ทจึ งมี นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุค ลากรของบริ ษั ท ในทุกระดับอย่า งต่อ เนือ ง โดยบริ ษั ท ได้ จัดทํ า ระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยมีตวั ชี วัดประสิทธิภาพทังในระดั

บองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้
สอดคล้ องกับแผนงานทางธุรกิจ เพือนําไปสูก่ ารสร้ างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทังนี
 บริ ษัทได้ วางแนวทาง
โดยกําหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริ ษัท เพือให้ เหมาะสมกับแผนการพัฒนาองค์กร และ
กําหนดแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยการสํารวจความต้ องการและความจําเป็ นของฝ่ ายต่างๆของบริ ษัทเพือความ
เหมาะสมและเพิมประสิทธิภาพในการทํางานของหน่วยงานนันๆ
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