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การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การปรับขอมูลเปนไตร
มาสที่ 3 ป 2555 และเพิ่มเติมรายละเอียดในบาง
หัวขอใหชัดเจนยิ่งขึ้น

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางองคกร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ฝายสํานักบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการตลาด

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการลงทุน

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน

ฝายโรงงาน

ฝายขาย

ฝายวางแผนการลงทุน

ฝายบัญชี

ฝายควบคุมคุณภาพ

ฝายวางแผนการตลาด

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

ฝายการเงิน

ฝายจัดซื้อและจัดสง
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9.2 โครงสรางคณะกรรมการและผูบริหาร
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักอยูภายใตคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการแตละชุด และขอบเขตอํานาจหนาที่ ดังรายละเอียดตอไปนี้
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธรรม
สงศิริ
กรรมการบริษัท
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริษัท
4. นายสมโภชน
อาหุนัย
กรรมการบริษัท
5. นายอมร
ทรัพยทวีกุล
กรรมการบริษัท
6. นายชัยวัฒน
พงศพิศิษฎสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายบรรณรัตน
พิชญากร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล เปนเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแตงตั้งนายอมร ทรัพยทวีกุล
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแตงตั้งพลอากาศเอกชัยนันท
ธรรมสุจริต ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติแตงตั้งนางกัลยาณี
อภิตชาติวรกุล เปนเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการ 2 คน จาก 3 คน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท โดยมีรายชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ไดแก นายสมโภชน อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
และนายอมร ทรัพยทวีกุล
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัทมีห นาที่กําหนดนโยบายและทิศทางดําเนินงานของบริษัท และกํ ากับดูแ ลใหฝา ย
บริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกผูถือหุน และการเติบโตอยางยั่งยืน
3) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ การซื้อขายกิจการ อํานาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกําหนด
4) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร
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5) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยใหมี
ความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
6) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน
และการติดตามผล
7) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนได
สวนเสียของบริษัท
8) คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
9) คณะกรรมการบริ ษัท มีห นา ที่ร ายงานความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในการจัดทํา รายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ
ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการก็ได แตการมอบอํานาจดังกลาวขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
หรือการมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด หรือมี
ความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ยกเวนเปนการขอมติรายการที่เปนไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติไวแลว
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายชัยวัฒน
พงศพิศิษฎสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรณรัตน
พิชญากร
กรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการแตงตั้ง
พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายชัยวัฒน พงศพิศิษฎสกุล เปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายรุงโรจน ไพโรจนพีระไพศาล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
สอดคลองกับขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สามารถสรุปหนาที่และความรับผิดชอบไดดังนี้
1) รายงานทางการเงิน
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

- สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถวนของขอมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใชในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งรายการที่มีความ
ซับซอนหรือผิดปกติ และรายการที่ตองใชวิจารณญานในการตัดสิน
- สอบถามฝายบริหารและผูสอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สําคัญเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกลาว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงิน
การควบคุมภายใน
- สอบทานวาฝายบริหารไดกําหนดใหมีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานเพื่อใหมั่นใจไดวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี
เสนอนั้นฝายบริหารไดนําไปปรับปรุงแกไขแลว
การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจําป ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายในใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนอิสระ
- สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทที่
นําเสนอโดยฝายตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ
- สอบทานขอตรวจพบขององคกรที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัท และผลการติดตามแกไข รวมถึงรายงาน
ใหแกคณะกรรมการบริษัททราบ
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ
แกไขในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตาม
การบริหารความเสี่ยง
- สอบทานความเพียงพอของการกํากับดูแลนโยบายและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท และกลุมธุรกิจของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกลุมธุรกิจของบริษัท
พิจารณาเปดเผยของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองครบถวน
คัดเลือก เสนอ แตงตั้ง และพิจารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชี
- รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน
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- สอบทานใหมั่นใจวาหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผูบริหารและพนักงาน และนโยบายในการ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร และผูบริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ
- สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
9) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ และนําเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแกไข
- จัดใหมีการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสมโภชน อาหุนัย
ประธานกรรมการบริหาร
2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหาร
3. นายสุธรรม
สงศิริ
กรรมการบริหาร
4. นายอมร
ทรัพยทวีกุล
กรรมการบริหาร
5. นางดุจดาว
ลักษณาวิวัฒน
กรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวธนพร นามไทเสรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแตงตั้งนายอมร ทรัพยทวีกุล เปน
กรรมการบริหาร
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแตงตั้งนางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน
เปนกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางดําเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธในการดําเนินงานใหแกคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย แผนการดําเนินงานกลยุทธทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และกําหนดใหผูบริหารรายงานผลงานให
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กําหนด
3. พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ของบริษัท เพื่อใหการดําเนินงานที่
เกี่ยวของมีการปฏิบัติเปนไปตามที่หนวยงานราชการกํากับดูแลกําหนด
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีระบบการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
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5. พิจารณานําเสนอนโยบายทางดานการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจําหนายทรัพยสินของ
บริษัท ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป
6. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทําหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเปนตัวแทนของบริษัทเพื่อประสานงาน
กับหนวยงานกํากับดูแลของภาครัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
8. พิจารณาเพื่ออนุมัติการวาจาง ยาย ปลด อนุมัติคาตอบแทนของผูบริหาร ซึ่งรวมถึงการกําหนดบทลงโทษทาง
วินัย การชดใชคาเสียหายและการอนุมัติการลาออกของผูบริหาร เวนแตไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนแลว
9. มีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแยงกับ
ผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) หรือรายการที่ไมอยูภายใตการดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.2.4

เลขานุการบริษัท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ
แตงตั้งนางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่จัดทําและจัดเก็บเอกสาร
สําคัญของบริษัท ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจําปของบริษทั หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และการจัดเก็บรายงานการมีสวน
ไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารบริษัท รวมถึงการดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.2.5

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสมโภชน
อาหุนัย
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการตลาด (รักษาการ)
2 นางดุจดาว
ลักษณาวิวัฒน
ประธานเจาหนาที่บริหารดานปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายอมร
ทรัพยทวีกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการลงทุน
ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน
4. นายวีรศิลป
สัตยาภักดีวงศ
ผูอํานวยการฝายบัญชี
5. นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย
ผูอํานวยการฝายการเงิน
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ชื่อ – สกุล
6 .นางบลังกา
ซูหลาน หวาง
7. นายพีระณัฐ
วรัทภพ
8. นายปฎิพัทธิ์
ศักดาวงศศิวิมล

ตําแหนง
ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อและจัดสง (รักษาการ)
ผูอํานวยการฝายขาย

หมายเหตุ: - รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจน
นโยบาย กฎระเบียบ กฎขอบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
3. จัดทําแผนธุรกิจ งบประมาณและเปาหมายการดําเนินงานประจําป รวมทั้งปรับปรุงแกไขแผนการดําเนินงาน
ดังกลาวในระหวางป
หากเห็นวาจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ดําเนินการใหมีการนํานโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไป
ปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
5. เสนอรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสําหรับรายไตรมาสและประจําป และรายงานอื่นที่
เห็นวามีความสําคัญตอการดําเนินงานของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือใหความ
เห็นชอบ
6. จัดทําหรือปรับปรุงแกไขโครงสรางองคกร (Organization Chart) รวมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูบริหารที่อยูภายใตการบังคับบัญชา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกํากับดูแลใหพนักงานของ
บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎขอบังคับ คําสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอยาง
เครงครัด
8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติหรือดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในตารางการมอบหมายอํานาจ
ดําเนินการ ที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไวแลว ทั้งนี้การใชอํานาจอนุมัติดังกลาวไมสามารถกระทําไดใน
กรณีที่บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย) มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแตเปน
การอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติในหลักการไวแลว
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ อํานาจประธานเจาหนาที่บริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่ประธานเจาหนาที่บริหาร
เห็นสมควร
จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
หรือมีความขัดแยงกับ
ผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) หรือรายการที่ไมอยูภายใตการดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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9.2.6

คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อวัตถุดิบหลักขึ้น เพื่อใหการจัดซื้อซึ่งเปนสวนสําคัญของธุรกิจมีประสิทธิภาพและเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชน
ของบริษัทมากขึ้น
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
1. นายสมโภชน อาหุนัย
กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
2 นายอมร
ทรัพยทวีกุล
กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
3. นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน
กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
4. นายพีระณัฐ วรัทภพ
กรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
1. รวมกันพิจารณาคัดเลือก ตอรองเงื่อนไขการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก ในเรื่องของคุณสมบัติ ปริมาณ และราคาของ
วัตถุดิบหลัก เพื่อใหเพียงพอและเหมาะสม สามารถสนับสนุนการผลิตไดอยางตอเนื่อง เปนไปตามนโยบายที่
บริษัทกําหนด โดยมีระดับอํานาจการอนุมัติ ตามรายละเอียด ดังนี้
1) อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ไมเกิน 40,000,000 บาท
2) อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบตางประเทศ ไมเกิน 40,000,000 บาท
3) อนุมัติปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ไมเกินปริมาณยอดขายลวงหนา 2 สัปดาห (หากเกินอํานาจ
ดังกลาว ตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร)
ทั้งนี้
อํานาจของคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่
คณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลักเห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจหรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน
หรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด
หรือมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) หรือรายการที่ไมอยูภายใตการดําเนินธุรกิจ
ปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
หมายเหตุ : การมอบอํานาจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ เปนการมอบอํานาจโดย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาและผานการอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว
ตารางการมอบอํานาจ
ดําเนินการที่สําคัญ มีรายละเอียดดังนี้
1. ธุรกรรมที่เปนธุรกิจปกติ
ประเภทธุรกรรม
1. การสั่งซื้อวัถตุดิบหลัก

วิธีปฏิบัติ
อนุมัติรายการโดยคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยกําหนด
- อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ ไมเกิน 40.00 ลานบาท
- อนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ไมเกิน 40.00 ลานบาท
- อนุมัติปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศของปริมาณยอดขาย
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ประเภทธุรกรรม

วิธีปฏิบัติ
สัปดาห
หากเกินกวานั้นตองขออนุมัติคณะ

ลวงหนา
2
กรรมการบริหาร
วัตถุดิบอื่น อนุมัติรายการโดยประธานเจาหนาที่บริหาร
การวาจาง กรณีการจางงานที่มีมูลคาเกินกวา 5.00 ลานบาท ตองจัดทําสัญญาจาง

2. การสั่งซื้ออุปกรณโรงงาน
และการสั่งซื้ออื่น ๆ
ผูรับเหมา
3. การจายชําระหนี้ โดยการโอนเงิน
- ทางอินเตอรเน็ต

- การสั่งจายเช็ค

จํากัดวงเงินตอครั้งไมเกิน 50.00 ลานบาท อนุมัติรายการโดยผูมีอํานาจ
ลงนามอนุมัติรายการรวมกันรวมเปน 2 ทาน*
ไมจํากัดวงเงิน อนุมัติรายการโดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติรายการรวมกัน
รวมเปน 2 ทาน*

2. ธุรกรรมที่ไมใชธุรกิจปกติ
ประเภทธุรกรรม
1. การลงนามสัญญาทางการเงิน

วิธีปฏิบัติ
ลงนามโดยกรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อรวมกัน พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท
2. การสั่งจายเช็ค
ไมจํากัดวงเงิน อนุมัติรายการโดยผูมีอํานาจลงนามอนุมัติรายการรวมกัน
รวมเปน 2 ทาน*
3. การเบิกเงินทดรองจายสั่งซื้อวัตถุดิบใน อนุมัติรายการโดยคณะกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก โดยกําหนดใหไมเกิน
ประเทศ (กรณีเรงดวน นอกเหนือจาก 2.00 ลานบาทตอครั้ง
ใบสั่งซื้อปกติ)
หมายเหตุ : *ผูมีอํานาจลงนามอนุมัติรายการรวมกัน ไดแก นายสมโภชน อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย นายอมร ทรัพยทวีกุล
และนางสาวสุภาภรณ อาหุนัย

9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษั ท ไม มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการและผู บ ริ ห ารโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการของบริ ษั ท
ประกอบด ว ยกรรมการอยา งนอ ย 5 คน แตไ มเกิน 15 คน ซึ่ง กรรมการไม นอยกวา กึ่ง หนึ่ง ของจํ า นวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตาม
เกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ
ความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
2. ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปน จํานวนหนึ่งในสาม ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกัน
วาผูใดจะตองออกจากการเปนกรรมการ สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น
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เปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได
3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวีธีการดังตอไปนี้
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลาย
คนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธาน
ในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการมีมติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชน
เขาเปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกอยางนอย 3 คน โดยทุกคน
ตองเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2
ป ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวน
ราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
2. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได
4. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคน
หนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
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9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยการประชุมแตละครั้ง บริษัทไดมีการกําหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการ
สงหนังสือเชิญประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอน
เขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบได
หนวย : จํานวนครั้ง
ป 2555
ป 2552
ป 2553
ป 2554
(ชวง 9 เดือนแรก)
รายชื่อคณะกรรมการ
การประชุม เขาประชุม การประชุม เขาประชุม การประชุม เขาประชุม การประชุม เขาประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
5
5
4
4
4
4
6
6
2. นายสุธรรม
สงศิริ
5
5
4
3
4
4
6
5
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
5
5
4
4
4
3
6
5
4. นายสมโภชน อาหุนัย
5
5
4
4
4
3
6
6
5. นายอมร
ทรัพยทวีกุล/1
6
4
6. นายชัยวัฒน
พงศพิศิษฎสกุล
5
5
4
4
4
4
6
6
/2
7. หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัย
4
4
6
6
8. นายบรรณรัตน พิชญากร
5
5
4
4
4
4
6
6
/3
9. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต
6
1
10. นายสาธิต
รังคสิริ/4
5
4
4
1
/5
11. นายสุวิชา
พานิชผล
5
5
4
4
4
4
6
1
/6
12. นายสมบูรณ อาหุนัย
5
2
4
3
6
3
13. นางมุกดา
บุญเสี่ยง/7
5
0
/8
14. นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย
5
5
4
4
4
1
ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ - /1 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแตงตั้งนายอมร ทรัพยทวีกุล เขา
ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยนายอมร ทรัพยทวีกุล เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในฐานะกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
/2 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติแตงตั้งหมอมราชวงศบวรฉัตร
ฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัยไดเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
/3 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแตงตั้งพลอากาศเอกชัยนันท
ธรรมสุจริต เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ไดเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555
/4 : นายสาธิต รังคสิริ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
/5 : นายสุวิชา พานิชผล ไดลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555
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/6 : นายสมบูรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเขาดํารงตําแหนงแทน
นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ที่ลาออกจากการเปนกรรมการจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบูรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท
/7 : นางมุกดา บุญเสี่ยง ไดลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552
/8 : นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554

9.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.5.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
1) คาตอบแทนคณะกรรมการ
ป 2552
รายชื่อคณะกรรมการ

ป 2553

ป 2554

หนวย : บาท
ป 2555
(ชวง 9 เดือนแรก)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
125,000
- 100,000
- 100,000
- 150,000
100,000
- 60,000
- 80,000
- 100,000
100,000
- 80,000
- 60,000
- 100,000
100,000
- 80,000
- 60,000
- 120,000
- 80,000
100,000 100,000 80,000 100,000 80,000 75,000 120,000 100,000
- 80,000 80,000 120,000 80,000
100,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000
- 20,000 40,000
80,000 80,000 20,000 20,000
100,000
- 80,000
- 80,000
- 20,000
40,000
- 60,000
- 60,000
100,000
- 80,000
- 20,000
-

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสุธรรม
สงศิริ
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
4. นายสมโภชน อาหุนัย
5. นายอมร
ทรัพยทวีกุล/1
6. นายชัยวัฒน
พงศพิศิษฎสกุล
7. หมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัย/2
8. นายบรรณรัตน พิชญากร
9. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต/3
10. นายสาธิต
รังคสิริ/4
11. นายสุวิชา
พานิชผล/5
12. นายสมบูรณ อาหุนัย/6
13. นางมุกดา
บุญเสี่ยง/7
14. นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย/8
ที่มา : ขอมูลจากบริษัท
หมายเหตุ - /1 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแตงตั้งนายอมร ทรัพยทวีกุล เขา
ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยนายอมร ทรัพยทวีกุล เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในฐานะกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
/2 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติแตงตั้งหมอมราชวงศบวรฉัตร
ฉัตรชัย เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหมอมราชวงศบวรฉัตร ฉัตรชัยไดเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
/3 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแตงตั้งพลอากาศเอกชัยนันท
ธรรมสุจริต เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต ไดเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555
/4 : นายสาธิต รังคสิริ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
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/5 : นายสุวิชา พานิชผล ไดลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555
/6 : นายสมบูรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเขาดํารงตําแหนงแทน
นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ที่ลาออกจากการเปนกรรมการจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบูรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท
/7 : นางมุกดา บุญเสี่ยง ไดลาออกจากการเปนกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552
/8 : นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการจากการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการกําหนดเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย สําหรับป 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กําหนดเบี้ยประชุม คือ ประธานกรรมการ 25,000 บาทตอครั้ง และ
กรรมการ 20,000 บาทตอครั้ง โดยจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม
2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย ไดแก
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดเบี้ยประชุม คือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอครั้ง โดยจายเฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริหาร กําหนดเบี้ยประชุม คือ 10,000 บาทตอครั้ง โดยจายเฉพาะกรรมการที่เขารวม
ประชุม และสําหรับกรรมการที่ไมไดเปนพนักงานประจําและไมไดรับเงินเดือนประจําเทานั้น
โดยกําหนดคาเบี้ยประชุมกรรมการ รวมกันไมเกินปละ 1,500,000 บาท และ คาที่ปรึกษาของกรรมการและ
คาตอบแทนอื่น ๆ รวมกันไมเกินปละ 2,500,000 บาท
2) คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการบริหาร

คาตอบแทนผูบริหาร

ป 2555
(ม.ค. – ก.ย.)
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท)

เงินเดือน โบนัส ผลประโยชนหลัง
ออกจากงาน คาที่ปรึกษา คาเบี้ย
ประชุมกรรมการบริหาร เปนตน
ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

9.5.2

ป 2552

ป 2553

ป 2554

12 13,481,639

17 19,510,930

16 24,436,295

17 17,522,440

คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
- ไมมี -

9.6 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปพ.ศ. 2549 ตามที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงไดนําหลักการดังกลาวใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมี
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ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน
ผูมสวนไดเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท บริษัทจึงมีการสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางเต็มที่
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูล
ของกิจการอยางเพียงพอ
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ผูถือหุนไดรับทราบกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และขอมูลที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระ
กอนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและสงคําถามลวงหนา มีโอกาสเสนอวาระการ
ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และไมไดกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถือหุนแตอยางใด
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ ไดรับการปฏิบัติที่
เทาเทียมกันและเปนธรรม
การสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยาง
เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญตอความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงไดกํากับดูแลใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติ
และปกปองสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดกลาวไวแลวในหลักขอแรกอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการไดจัดกระบวนการประชุมผูถือหุนในลักษณะที่สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน โดยกําหนดเปนนโยบาย อาทิ ใหบริษัทจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมใหผูถือ
หุนทราบลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวัดประชุมผู
ถือหุน รวมถึงการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอัน
สมควร นอกจากนั้นไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถใชสิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
คณะกรรมการไดมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเอง
หรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น เชน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูล
ภายใน (Insider trading) การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายตอผูถือหุนโดยรวม เปนตน
คณะกรรมการไดกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ
เพื่อใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชนของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทไมควรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทําธุรกรรม
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
ผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการไดพิจารณาใหมี
กระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และ
ความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการมีผูมีสวนไดเสียหลายกลุมดวยกัน ที่สําคัญ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือ
ผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท และไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
และไดกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการไดพัฒนากลไลการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพื่อ
สรางความมั่นคงยั่งยืนใหกับกิจการ
และไดเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของใหผูมีสวนไดเสียเหลานั้นไดรับทราบอยาง
เพียงพอเพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการมีสวนรวมดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไดมีมาตรการการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตอง
ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผานชองทางตาง ๆ ที่สามารถนําสงให
คณะกรรมการบริษัทไดโดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล สนเทห เปนตน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล รวมถึงแนวทางการพิจารณาขอมูลที่ไดรับแจงดังกลาวตอไป และไดมีกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส
ดังกลาวดวย
คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจน
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการไดดูแลใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท
ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช
ขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และ
นาเชื่อถือ
ขอมูลสําคัญของบริษัท รวมถึง รายงานทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ ตามขอกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ และขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย นโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และการปฏิบัติ
ตามนโยบายตาง ๆ ดังกลาว เปนตน
คุณภาพของรายงานทางการเงินเปนเรื่องที่ผูถือหุนและบุคคลภายนอกใหความสําคัญ คณะกรรมการมีความมั่นใจ
วา ขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่รี ับรองโดยทั่วไป และผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่เปนอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปนผูทําหนาที่ “โฆษก” ของบริษัท ซึ่งไดทําหนาที่ดวยความระมัดระวัง
นอกจากนี้ ในอนาคต คณะกรรมการจะไดจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผูลงทุนสัมพันธ” เพื่อสื่อสารกับผู
ลงทุนและบุคคลภายนอก เชน ผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ตอผูถือหุนและเปนอิสระจากฝายจัดการ
คณะกรรมการมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือ
หุนโดยรวม คณะกรรมการไดจัดใหมีระบบแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลใหบริษัทมีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทไดดาํ เนินไปในลักษณะที่ถูกตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดาน ที่เปนประโยชนกับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทมี
คณะกรรมการที่เขมแข็ง
กระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประผูถือหุน ผูแตงตั้งมีความโปรงใส ปราศจาก
อิทธิพลของผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมหรือฝายจัดการ และสรางความมั่นใจใหกับบุคคลภายนอก
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอนาคตคณะกรรมการมีแนวทางใน
การที่จะจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจําเปน โดยเฉพาะในกรณีที่ตอง
อาศัยความเปนกลางในการวินิจฉัย และจะกําหนดนโยบาย บทบาท หนาที่รับผิดชอบ กระบวนการทํางาน เชน การ
ดําเนินการประชุมและการรายงานตอคณะกรรมการไวโดยชัดเจน
กรรมการทุกคนเขาใจเปนอยางดีถึงหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท
พรอมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยางอิสระและปรับปรุงตัวเองใหทันสมัยอยูตลอดเวลา กรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกคน โดยไดรับขอมูล
ที่ถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ กรรมการทุกคนไดอุทิศเวลาใหเพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ
ไดอยางเต็มที่ เปนหนาที่ของกรรมการที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเทานั้น
กรรมการจึงมิไดอนุมัติ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของกรรมการโดยตรง
คาตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการไดมีกระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่โปรงใสและขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ระดับ
และองคประกอบของคาตอบแทนกรรมการเปนไปอยางเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ตองการและหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร
9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลและปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ
ตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกลาวใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยเพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัท กอนที่ขอมูลนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท กรรมการและ
ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท รวมถึ ง คูส มรสและบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ตลอดจนบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ งตาม มาตรา 258 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกลาว จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย
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โอน และรับโอนหลักทรัพยนั้น หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑหรือไมดําเนินการดังกลาว จะมีโทษตรา
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 บาท และ
ปรับอีกไมเกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง นอกจากนี้กรรมการและผูบริหารบริษัท จะตอง
จัดสงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุด ใหแกบริษัท เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยูในหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในของบริษัทตองไมใช
ขอมูลดังกลาวกอนเปดเผยสูสาธารณชน และจะตองไมทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพยของบริษัทในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปจะเปดเผยสูสาธารณชน และหลังการเปดเผยขอมูล
ดังกลาวอยางนอย 1 วันทําการ รวมถึงหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
9.8 บุคลากร
9.8.1 จํานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหารของบริษัท) ทั้งหมด 132
คน โดยสามารถแบงแยกจํานวนพนักงานตามฝายงานได ดังนี้
(หนวย จํานวนพนักงาน : คน)
ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย. 55
ฝาย
รายวัน ประจํา รวม รายวัน ประจํา รวม รายวัน ประจํา รวม รายวัน ประจํา รวม

ฝายบัญชี
0 5 5 0 4
0 5 5
ฝายการเงิน
0 1 1 0 2
ฝายจัดซื้อและจัดสง
0 2 2 0 3 3 0 5
ฝายขายและวางแผนการตลาด
0 2 2 0 2 2 0 3
ฝายบุคคลและธุรการ
0 6 6 1 18 19 3 17
ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
0 0 0 0 1 1 0 0
ฝายตรวจสอบภายใน
0 1 1 0 0 0 0 0
ฝายโรงงาน
9 82 91 8 73 81 10 74
ฝายควบคุมคุณภาพ
2 9 11 2 6 8 5 6
ฝายสํานักบริหารและ โรงไฟฟาแสงอาทิตย 0 0
0 0 2 2 0 6
ฝายนักลงทุนสัมพันธ
0 0 0 0 1 1 0 1
รวมทั้งหมด
11 107 118 11 112 123 18 118

4 0 4 4
2 0 2 2
5 0 4 4
3 0 3 3
20 3 18 21
0 0 1 1
0 0 0 0
84 6 76 82
11 3 6 9
6 0 6 6
1 0 0 0
136 12 120 132

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

ทั้งนี้ ในปที่ผานมา บริษัทไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนบุคลากรอยางมีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทแตอยางใด
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9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส
คาลวงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และสวัสดิการตาง ๆ

(หนวย : บาท)
ป 2555
ป 2552
ป 2553
ป 2554
(ชวง 9 เดือนแรก)
24,164,464 26,630,356 29,720,575
28,856,972

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกับ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร พูลฟนด ภายใตการจัดการ
ของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
9.8.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
– ไมมี –
อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของป 2553 บริษัทพบวาเจาหนาที่โรงงานของบริษัทรวมทุจริตกับพนักงานขับรถ
ขนสงวัตถุดิบทําใหบริษัทเสียหายมูลคา 4,116,200 บาท ซึ่งตอมาบริษัทไดเจรจาตอรองกับบริษัทผูขนสงวัตถุดิบดังกลาว
โดยบริษัทผูรับจางขนสงยินดีชดใชคาเสียหายให โดยหักชําระจากการลดคาขนสงเปนจํานวนรอยละ 10 ของคาขนสงในแต
ละเดือนจนกวาจะครบมูลคา ซึ่งปจจุบันบริษัทไมประสบปญหาการทุจริตดังกลาวแลว โดยไดวางแผนระบบการปองกัน
และตรวจสอบการทุจริตที่รัดกุมมากขึ้น เชน การติดตั้งมิเตอรการรับจายวัตถุดิบ (Mass Flow Meter) เพื่อทําการตรวจสอบ
ปริมาณคงเหลือ (Mass Balance) ในการรับวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลของตาชั่งน้ําหนัก การตรวจสอบการรับจาย
วัตถุดิบจากตาชั่งน้ําหนักมาเปรียบเทียบกับขอมูลในรายงาน การจัดทํารายงานอัตราผลผลิต (yield) ของการผลิตเปน
รายวันเพื่อใหสามารถติดตามความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดทันการณ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ยังเหลือยอดคงคางของ
คาเสียหายดังกลาวเทากับ 1,385,780.09 บาท
9.8.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ทางบริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานของผูบริหารและพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน เพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับทักษะและความชํานาญของแตละบุคคลที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหองคกรกาวหนาตาม
วิสัยทัศนและแผนงานของผูบริหาร โดยในป 2555 แผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจะมุงเนนในประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของแตละตําแหนง โดยเนนการประเมินผลงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และประเมินพัฒนาการเรียนรูและความ
ชํานาญทุกสวนงาน เพื่อวิเคราะหความรู ความสามารถ รวมถึงความกาวหนาในวิชาชีพของแตละตําแหนง โดยใน
ภาพรวม บริษัทมีแผนงานการบริหารบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงอัตรากําลังคนขององคกร ดังนี้
1) แผนการปรับจํานวนพนักงานใหมีความเหมาะสม บริษัทมีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝายการเงิน การ
ลงทุน และ ฝายธุรกิจที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
2) แผนการปรับเปลี่ยนตําแหนงพนักงานใหมีความเหมาะสม
3) แผนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยกําหนดใหพนักงานไดรับการอบรมไมนอยกวารอยละ
60 ของพนักงานทั้งหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรไดรับการอบรมอยางนอย 1 หลักสูตรตอป
4) แผนการประเมินประสิทธิภาพการทํางานปละ 1 ครั้ง
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