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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร (Organization Chart)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ผูตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(สํานักงานใหญ)

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ (สวนสาขา)
ผูอํานวยการฝาย
โรงงานสํานักงานใหญ
ผูจัดการโรงงาน
ไมบอรด

ผูอํานวยการฝาย
โรงงาน สาขา 1
ผูจัดการโรงงาน
ไมยาง

ผูจัดการโรงงาน
กระดาษ

ผูอํานวยการฝาย
บัญชีและการเงิน
ผูจัดการ
ฝายบุคคล

ผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน

สวนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูอํานวยการฝายการ
ขายและการตลาด
ผูจัดการ
ฝายจัดซื้อ

สวนงาน
คลังสินคา/สโตร

สวนงาน
จัดสง/สงออก

หมายเหตุ : กรอบเขม หมายถึงบุคคลที่เขาขายผูบริหารตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.)

หนาที่ 2.9 - 1

ผูจัดการฝาย
ขายและตลาด
ตางประเทศ

ผูจัดการฝาย
ขายและตลาด
ในประเทศ

ผูจัดการฝาย
ขายและตลาด
ฝายกระดาษ

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

9.2 โครงสรางคณะกรรมการและผูบริหาร
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบด ว ยคณะกรรมการทั้ ง หมด 3 ชุ ด ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
3. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
4. นางวราภรณ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
5. นายอารักษ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
โดยมีนางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ เปนเลขานุการบริษัท และนางสาวพชนัน สิงหภู เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายวัลลภ สุขสวัสดิ์ นางวราภรณ สุขสวัสดิ์ นายชาลี สุขสวัสดิ์
นายอารักษ สุขสวัสดิ์ นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ : ไมมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
1) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
3) พิจารณาอนุมัติผังอํานาจอนุมัติ
4) กํากับ ควบคุม ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
5) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอื่น
6) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
หนาที่ 2.9 - 2
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ทั้ ง นี้ กํา หนดให ก รรมการหรือ บุค คลอื่ น ใดซึ่ง มีห รื อ อาจมีค วามขัด แยง ในส ว นได เสี ย หรื อ ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
• การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
• การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
• การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมรําไพ บุญชะนะ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินคือ
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน
หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบ ริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว า ดว ยหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย ข อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท

หนาที่ 2.9 - 3
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6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวใ นรายงานประจําปข องบริษัท ซึ่ง รายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ
ทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ใหประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
3. นายอารักษ
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และกําหนดนโยบาย กลยุทธดําเนินกิจการของบริษัทใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขงขัน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติหรือกําหนดไวแลว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี
4. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตขอบเขตวัตถุประสงค

หนาที่ 2.9 - 4
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5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการแลว
6. มีอํานาจดําเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช หรือจัดการโดย
ประการอื่นซึ่งทรัพยสินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติอนุมัติแลว
7. มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือการชําระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท
ตามสัญญา และ/หรือ ตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการซื้อ การจัดจาง การ
เชา การเชาซื้อ ทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระคาใชจายใด ๆ ที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการกูยืมเงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
มีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษทั กําหนด
10. มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงานใหสอดคลองกับสภาพการณและสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ดํ า เนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป น การสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การข า งต น หรื อ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทในแตละคราวไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.2.4 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติแตงตั้งใหนางสาว
ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อทํา
หนาที่ในการจัดทําและเก็บเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดเชิญประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการและ
รายงานประจําปของบริษัท หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่
รายงานโดยกรรมการและผูบริหารของบริษัท และการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัทคนใหมภายใน 90 วันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนง
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ และใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนใน
ชวงเวลาดังกลาว
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9.2.5 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย
1. นายอารักษ
สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายขายและการตลาด (รักษาการ)
2. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
รองกรรมการผูจัดการ
3. นางสุภัค
สุขสวัสดิ์
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (สวนสาขา)
4. นายสิทธิโชค
ชินนุรัตน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ (สํานักงานใหญ)
5. นายไพฑูรย
ราชฤทัย
ผูอํานวยการฝายโรงงาน สํานักงานใหญ
6. นายอรรถพล
ธนาพล
ผูอํานวยการฝายโรงงาน สาขา 1
7. นางสาวพชนัน สิงหภู
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏตามเอกสารแนบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ ัดการ
1. เปนผูบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมถึงอาจมอบอํานาจให
ผูบริหารหรือบุคคลอื่นใด ดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท
2. เป น ผู กํ า หนดและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การโดยรวมในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกําหนด
3. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย
4. มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ เชา หรือลงทุนตามแผนงานที่ไดมีมติอนุมัติไวแลว หรือมีอํานาจในการอนุมัติ
หรื อ ยกเลิก การซื้ อ การจ า ง การเชา การเช า ซื้ อ การขายทรัพ ยสิ น การลงทุ น และการชํ า ระราคาหรื อ
ค า ใช จ า ยต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผั ง อํ า นาจอนุ มั ติ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
5. มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือการชําระราคาหรือคาใชจายตาง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
6. เปนผูพิจารณาเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัทเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามลําดับของความสําคัญ
7. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก ใหออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหเงินรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
และคาตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท ในตําแหนงต่ํากวาผูจัดการฝายลงไป
8. มีอํานาจดําเนินการเปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนของบริษัท เปนสําคัญ
9. ขออนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยผ า นคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
10. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน
ของบริษัท และเพื่อรักษาไวซึ่งระเบียบวินัยภายในองคกร
11. นําเสนอแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารไดพิจารณา
12. สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
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13. กํากับดูแลและบริหารงานในสวนงานการบริหารการขายและการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ทั้ง นี้ การมอบหมายอํ านาจหนาที่และความรับ ผิดชอบของกรรมการผูจัดการดั ง กล า วข างตน นั้น กรรมการ
ผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือ การมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
(แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนคราว ๆ ไป
ผังอํานาจอนุมตั ิ
เรื่อง

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจ ัดการ

1. การอนุมัติเพิ่มเติม
งบประมาณรายจาย
ลงทุนประจําปทอี่ ยู
นอกเหนืองบประมาณ
2. อนุมัติการจัดหา
สินทรัพยถาวรตาม
งบประมาณรายจาย
3. อนุมัติการซื้อเพือ่ การ
ซอมบํารุง
4. อนุมัติการซื้ออุปกรณ
และวัสดุสํานักงาน
5. อนุมัติการขายสินทรัพย
ประเภทอสังหาริมทรัพย
6. อนุมัติการขายสินทรัพย
ยกเวนอสังหาริมทรัพย
7. อนุมัติการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

ไมเกินรอยละ 10 ของ
งบประมาณรวม

ไมเกิน 500,000 บาทตอ
รายการ/โครงการ

-

ผูชวยรองกรรมการ
ผูจัดการ
-

ไมเกิน 30,000,000 บาท ไมเกิน 10,000,000 บาท

-

-

ไมเกิน 5,000,000 บาท

ไมเกิน 3,000,000 บาท

ไมเกิน 2,000,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 5,000,000 บาท

ไมเกิน 5,000,000 บาท

ไมเกิน 1,000,000 บาท

ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 10,000,000 บาท ไมเกิน 1,000,000 บาท

-

-

ไมเกิน 5,000,000 บาท

-

-

-

-

ไมเกิน 500,000 บาท

ไมเกิน 50,000,000 บาท

-

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน
โดยกรรมการไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการทั้ ง หมดจะต อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นราชอาณาจั ก ร และ
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

กรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และกรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของ
บริษัทหรือไมก็ได
ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใด
ไมได
2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเปนประธานที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได และกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันสวนปหลัง ๆ ตอไปให
กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะ
เหลือนอยกวาสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเปนประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

นอกจากนี้ ตามขอบังคับของบริษัทยังระบุขอกําหนด เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เป น หุ น ส ว นในห า งหุ น ส ว นสามัญ หรื อ เปน หุ น ส ว นไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ดในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น
กรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นใด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
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การแขงขันกันกับกิจการของบริษัท ไมวาเขาทําเพื่อประโยชนตนเอง หรือประโยชนผูถือหุน เวนแตกรรมการ
นั้นจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้งกรรมการผูนั้น
2. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู
ถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
3. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยมิชักชา ในกรณีที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททําขึ้น หรือในกรณีที่จํานวนหุนหรือหุนกูของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถือ
อยูมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
และเห็นชอบโดยผูถือหุนของบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ
ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย
1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
• ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอ ย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
• ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน
รายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไม
นอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท
• ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
• ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
• ไมเปน หรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
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•

•
•

•
•

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปน หรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม
หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย อ ย หรื อ ไม เ ป น หุ น ส ว นที่ มี นั ย ในห า งหุ น ส ว น หรื อ เป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลู ก จ า ง
พนักงาน ที่ป รึกษาที่รับเงินเดือ นประจํา หรือถือ หุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่ มีสิท ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัท หรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ
หรือ ผูมีอํานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
• ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท และ
• ไม เ ป น กรรมการของบริษั ท ใหญ บริษั ท ยอ ย หรือ บริ ษัท ยอ ยลํา ดั บ เดียวกัน เฉพาะที่ เปน บริ ษั ท จด
ทะเบียน
• มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมี
กรรมการตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
• มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติ
และขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ห ารจะต อ งเป น กรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
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9.4 การประชุมคณะกรรมการ
ป 2555
(ม.ค.-ก.ย.)
รายชื่อคณะกรรมการ
จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง จํานวนครั้ง
การประชุม ที่เขาประชุม การประชุม ที่เขาประชุม การประชุม ที่เขาประชุม การประชุม ที่เขาประชุม
1. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย
2. นายชาลี สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
4
4
3. นายวัลลภ สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
4
4
4. นางวราภรณ สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
4
4
5. นายอารักษ สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
4
4
6. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
1
1
1
1
1
1
4
4
7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
8. รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ
ป 2552

ป 2553

ป 2554

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ : ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มรวมจํานวน 3 ทาน ไดแก
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย ในฐานะประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ใน
ฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ

9.5 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
9.5.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก) คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ผานมา บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนกรรมการแตอยางใด โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 12/2555
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คาตอบแทนรายเดือน :
• ประธานกรรมการ
20,000 บาทตอเดือน
10,000 บาทตอทานตอเดือน
• กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอเดือน
• กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทตอทานตอเดือน
2) คาเบี้ยประชุม : จํานวน 5,000 บาทตอทานตอครั้ง
3) คาตอบแทนพิเศษหรือโบนัส : พิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไมเกิน 2,500,000 บาท
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ข) คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทน
ผูบริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

งวด 9 เดือนป 2555
(สิ้นสุด 30 ก.ย. 55)
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
10 7,819,000 10 7,951,500 10
8,058,000
10
7,143,000
รอบบัญชีป 2552

รอบบัญชีป 2553

รอบบัญชีป 2554

10

10

10

7,819,000

7,951,500

8,058,000

10

7,143,000

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มีมติใหจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัท
ดําเนินการจัดตั้งแลวเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
- ในชวงที่ผานมา ผูบริหารของบริษัทไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนเพียงอยางเดียว

9.5.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 9.6 การกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติ
นโยบายกํากับดูแลกิจการอยางเปนลายลักษณอักษร โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในสวน
ของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน ผู บ ริ ห าร ตลอดจนคณะกรรมการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน เพื่อเสริมสรางการเติบโตที่ยั่งยืนอันจะนํามาซึ่งประโยชนในระยะยาวใหแกผูถือหุน ลูกคา และ
สาธารณชนทั่วไป ซึ่งสาระสําคัญของการกํากับดูแลกิจการแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผูถือหุนดังกลาวครอบคลุมสิทธิ
พื้นฐานตาง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพยที่ถืออยู การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสาร ขอมูลของ
กิจการอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้ง
ผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริค ณห สนธิ และการลดทุน หรือ เพิ่ มทุ น เปน ตน ซึ่ง นอกเหนือ จากสิท ธิ พื้ น ฐานดั ง กลา วแล ว บริษั ท กํ า หนดใหมี การ
ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
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1) บริษัทจะเผยแพรขอมูลประกอบวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนาในเว็บไซตของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร
โดยบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7
วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารขอมูลประกอบการประชุมอยางครบถวน
รวมถึงแจงกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุม และสิทธิของผูถือหุนในการเขาประชุมและออกเสียงลงมติ
2) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาใหเหมาะสมเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ โดยบริษัทจะใหขอมูลรายละเอียดในเรื่อง
ดังกลาวอยางเพียงพอแกผูถือหุน
4) กรรมการทุกคนจะเขารวมประชุมเวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวของได
5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมเพื่อแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารของ
บริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย อยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวา
คณะกรรมการและฝายจัดการของบริษัทจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม โดยไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติและปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผูถือหุน บริษัทจะ
เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันควร รวมถึงเปดโอกาสใหผู
ถือหุนที่ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือผูอื่นมาประชุม
และออกเสียงลงมติแทนได ทั้งนี้ การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและตามลําดับวาระการประชุมที่
มี ซึ่งบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแตละวาระอยางชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไมเพิ่มวาระการ
ประชุมหากไมไดแจงใหทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอน
ตัดสินใจ
บริษัทไดกํา หนดมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางใชขอมูลภายในเพื่อหา
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ โดยกําหนดแนวทางเปนลายลักษณอักษร และไดแจงแนวทางดังกลาวใหทุก
คนในองคกรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนนั้น บริษัทได
มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือผูบริหารมีการใช
ขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตัว และมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่
กําหนดไว นอกจากนี้ บริษัทยังไดแจงใหกรรมการและผูบริหารทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
บริษัทสําหรับตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อาทิ ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน
เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู เปนตน โดยผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยบริษัทจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มี โดยบริษัทได
พิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียตามบทบาทและหนาที่ที่มีในการสรางเสริมผล
การดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยดี รวมถึงสรางความมั่นคงอยางยั่งยืนใหกับกิจการ
และสรางผลประโยชนที่เปนธรรมใหแกทุกฝาย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสาร
เสนอแนะ หรือใหขอมูลตอคณะกรรมการบริษัทโดยผานทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท
บริษัทไดพิจารณาใหมีกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสราง
ความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้
• ใหความสําคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม
และใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของพนักงานแตละคน ควบคูไปกับการ
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหความสําคัญกับ
การดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานเปนสําคัญ
• การซื้อสินคาและบริการจากคูคาจะเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทํา
รวมกันอยางเครงครัด เพื่อสรางความสัมพันธที่จะกอใหเกิดประโยชนในระยะยาวกับทั้งสองฝาย
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลงที่มี
• เอาใจใสแ ละรับ ผิดชอบตอ ลูกคา มีค วามรับ ผิด ชอบต อ ลู กคา ทั้ง ดา นคุณ ภาพสิน ค า และการ
ใหบริการที่ดีและไดมาตรฐาน การรักษาความลับของลูกคา และการใหความสําคัญกับการกําหนด
ราคาที่เปนธรรมและเทาเทียม ภายใตนโยบายการกําหนดราคาที่มี
• การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขง
ทางการคา
• ให ค วามสํ า คั ญ และรั บ ผิ ด ชอบต อ ชุ ม ชนและสั ง คมใกล เ คี ย งเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล อ ม รวมถึ ง
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและ
สังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริจาค
เงินเพื่อการกุศลอยางสม่ําเสมอ
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของ
กับบริษัท ทั้งขอมูลดานการเงินและขอมูลที่ไมใชดานการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส โดยเปดเผยผาน
ชองทางตางๆ ที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ โดยเปนไปตามชองทางที่กฎหมายกําหนด ซึ่งขอมูล
สําคัญที่บริษัทจะเปดเผย ไดแก รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท โดยเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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บริษั ทจะดูแ ลใหคุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถู กตอ ง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับ รอง
โดยทั่วไป และผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระและไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลตอไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ
ไดแก เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จํานวนครั้งของการประชุมและ
จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของคาตอบแทน และรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ขอมูลตาง ๆ ขางตน นอกจากจะเปดเผยสูสาธารณะผานชองทางสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทจะเปดเผยผานทางเว็บไซตของ
บริษัทดวย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่หลากหลายซึ่ง
สามารถนําประสบการณที่มีมาพัฒนาและกําหนดแนวนโยบายที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของกิจการและผูถือหุนโดยรวม และมีหนาที่
สํา คัญในการกําหนดนโยบายบริ ษัท รวมถึงกํา กับ ดูแ ล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร รวมถึง
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 4 ทาน กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เปนอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเปนการถวงดุลของกรรมการที่เปนผูบริหาร
อยางเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน และมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป โดยไดกําหนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกลาวไว
อยางชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่ชัดเจนและโปรงใส โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู
ถือหุน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละคน โดยอยูในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถใหปฏิบัติหนาที่กับบริษัทได
รวมทั้งอัตราคาตอบแทนที่กําหนดสามารถเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
กรรมการของบริษัททุกคนเขาใจถึงหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพรอมที่จะแสดงความ
คิดเห็นของตนอยางเปนอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท
ทุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบอยางเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติเปนหนาที่ที่จะตองเขา
ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลจําเปน
นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน ผูลงทุนและผู
ที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยขอมูลที่เปดเผยจะตองมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั่วถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพรขอมูลและขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน ผานชองทางตาง ๆ ทั้งการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย สื่อของตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมถึงเว็บไซดของบริษัทภายหลังจากการนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
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9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีมติ
กําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ตองปฏิบัติดังนี้
1) ตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
2) ตองไมนําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแก
ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ กบุคคลอื่นใดไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับ
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3) ตองไมทําการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยใชความลับ และ/หรือขอมูล
ภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท ซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของ
บริษัทควรหลีกเลี่ ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพยข องบริษัทในช วงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเป ดเผยงบการเงินตอ
สาธารณชน โดยขอกําหนดดังกลาวใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และ
ลูกจางของบริษัทดวย หากผูใดฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดรายแรง
2. กรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรั พ ย ใ นบริ ษัท ของตนเอง ตลอดจนคูส มรส และบุ ตรที่ยั ง ไมบรรลุนิ ติภ าวะ ต อ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59
3. ใหประกาศระเบียบขอบังคับดังกลาวใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทราบโดยทั่วกัน
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9.8 บุคลากร
9.8.1 จํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงาน ดังตอไปนี้

พนักงานประจํา
1. ฝายบริหาร
2. ฝายการตลาด
3. ฝายโรงงาน/ผลิต
4. ฝายบัญชีและการเงิน
5. ฝายจัดซื้อ
6. ฝายบุคคล/ธุรการ
7. สวนงานสโตร/คลังสินคา
8. สวนงานจัดสงและสงออก
9. สวนงานเทคโนโลยี
พนักงานรายวัน
รวม

รอบบัญชีป 2552

รอบบัญชีป 2553

รอบบัญชีป 2554

จํานวน (คน)
135
7
66
16
15
6
19
2
3
1
950
1,085

จํานวน (คน)
135
7
69
12
17
8
15
2
3
2
591
726

จํานวน (คน)
141
7
60
15
17
9
25
2
4
2
863
1,004

งวด 9 เดือนป 2555
(สิ้นสุด 30 ก.ย. 2555)
จํานวน (คน)
142
7
65
18
16
9
18
2
5
2
727
869

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ : พนักงานรายวัน ประมาณรอยละ 90 เปนพนักงานในฝายโรงงาน/ผลิต และมีปริมาณแรงงานตางดาวคิดเปนประมาณรอย
ละ 70 ของพนักงานรายวัน

9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจางบริษทั และลักษณะผลตอบแทน
หนวย : บาท

ป 2552

ป 2553

ป 2554

คาตอบแทนของพนักงานประจําในรูปเงินเดือน
21,319,749.26 22,491,680.30 24,523,428.76
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาตอบแทนของลูกจางในรูปคาจาง
69,331,959.61 77,424,018.73 85,278,326.00
คาอบรมสัมมนา
11,400.00
6,627.00
51,722.00
รวม 90,663,108.87 99,922,326.03 109,853,476.76

งวด 9 เดือน
สิ้นสุด 30 ก.ย. 2555
19,976,512.93
69,563,476.30
90,922.40
89,630,911.63

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555

9.8.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี 9.8.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัท ใหความสํา คัญ กับการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่ มความสามารถและประสิทธิ ภ าพในการทํางาน โดย
กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนและสม่ําเสมอ เพื่อเปนแผนงานประจําปสําหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใน
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การทํางาน ทั้งการอบรมภายในบริษัทและสงเขารับการอบรมในหลักสูตรของหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การทํางาน นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดใหมีสวัสดิการใหกับบุคลากร เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง
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