การกํากับดูแลกิจการและโครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท เห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และมีสวนชวยสงเสริมผล
การดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย บริษัทจึงไดยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด พรอมทั้ง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(สํานักงานก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด ทั้งนี้บริษัทยังไดสงเสริมใหผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง และใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
บริษั ท ยังคงมุงมั่ นที่จ ะพัฒนาการกํากั บ ดูแ ลกิจ การที่ ดีอ ยา งตอ เนื่อ ง พร อ มทั้ง กําหนดให การพัฒนา
หลักการกํากับดูแลกิจการใหอยูในแผนปฏิบัติการประจําปของบริษัท เพื่อใหมีการปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปรับปรุงป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใน
รายงานประจําป 2553 บริษัทไดปรับปรุงรูปแบบการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให
สอดคลองกับหลักการฯที่ปรับปรุงเพิ่มเติมโดยตลาดหลักทรัพยฯ ที่ใชในระดับสากล โดยแบงเปน 5 หมวด

1. สิทธิของผูถ ือหุน
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนและตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนอยางเทาเทียมกันพรอมทั้ง
สงเสริมการใชสิทธิและไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยบริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ ตลอดจนขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ตและขอบังคับของบริษัท ซึ่งผูถือหุน
สามารถรับทราบขอบังคับของบริษัทไดจากเว็บไซตของบริษัท บริษัทกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุน
อยางถูกตอง ตั้งแตการเรียกประชุม การจัดสงเอกสารและแจงวาระการประชุม ขั้นตอนในการดําเนินการประชุม
ตลอดจนการจัดสงรายงานการประชุมใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทไดอํานวยความ
สะดวกแกผูถือหุนในการเขารวมประชุมโดยจัดสงขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และ
เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้บริษัทยังได
กําหนดเวลาการประชุมและสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูถือหุน
บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนครบองคประชุม กอนเริ่มการ
ประชุมผูถือหุน บริษัทไดชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการ
แสดงผลการนับคะแนน การผานมติของที่ประชุมจะนับจากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุน เทากับ 1 เสียง

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติใหจัดประชุมผูถือหุน บริษัทไดประกาศแจงมติกําหนดการประชุมผูถือหุน
และวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางสื่อเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯลวงหนา 14 วันกอนวันปด
สมุดและไดจัดสงหนังสือนัดประชุม ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ โดยในแตละวาระมีขอเท็จจริงและ
เหตุผลสําหรับเรื่องเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พรอมแนบรายงานประจําป
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หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุรายการเอกสารที่ตองใชเพื่อเขาประชุมใหผู
ถือหุนทราบลวงหนา 14 วัน กอนวันประชุม สําหรับรายชื่อและประวัติกรรมการที่ครบวาระและไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น บริษัทไดแจงไวในหนังสือนัดประชุมฯ เปนการลวงหนาแลว นอกจากนี้บริษัทได
ทําการประกาศคําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนในหนังสือพิมพติดตอกันเปนเวลา 3 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไม
สามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เขารวมประชุม หรือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในการออกเสียงในมติตางๆ
สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในนั้น บริษัทไดจัดใหมีมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในในทาง
ที่ไมถูกตอง มาตรการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของ
งาน หรือกิจกรรมของหนวยงานนั้น โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัท มีขอกําหนดหาม
ไมใหกรรมการและผูบริหาร หรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ และไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูที่เกี่ยวของจากตําแหนงหนาที่และขอมูล
อันเปนความลับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัท กรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน กรรมการและ
ผูบริหารจะตองสงสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุดใหแกบริษัท เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง เจาหนี้ ภาครัฐ
ชุมชน และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ซึ่ง
จะสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหกับบริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางความสําเร็จในระยะยาวของ
บริษัทได
ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแก
ผูถือหุน โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาของบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดี
และตอเนื่องรวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสและเชื่อถือได บริษัทตระหนัก
ถึงความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและทบทวนมาตราการบรรเทาความเสี่ยงเปนประจํา
ลูกคา : บริษัทมีความมุงมั่นในการสรางความพึงพอใจระดับสูงสุดแกลูกคา และสงเสริมความสัม
พันธบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน โดยการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการของ
บริษัท และพรอมจะดําเนินการกับขอรองเรียนของลูกคาทันทีที่ไดรับแจง โดยกําหนดไวใน
จรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีความรับผิดชอบตอลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑ
และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการเปดเผยขาวสารขอมูลเกี่ยวกับสินคา
และบริการอยางครบถวนถูกตอง รวมทั้งไดใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการนําสินคามาใช
อยางมีประสิทธิภาพ บริษัทยังไดรวมกับลูกคาหาวิธีการแกไขปญหาอยางเต็มความสามารถ
เพื่อลดผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกคาใหมากที่สุด พรอมทั้งสนับสนุนความรวมมือ
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กับลูกคาในการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยัง
ไดสํารวจความพึงพอใจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ
คูคา : บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา โดยเปน
ไปตามเงื่อนไขทางการคาและไมขัดตอกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคูคาเปนไปอยางยุติธรรม
คูแขง : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ประพฤติตามกรอบ
กติกา การแขงขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบของกฎหมาย
เจาหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินตอเจาหนี้อยางเครง
ครัด ถูกตอง และครบถวน
พนักงาน : บริษัทสงเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด
จัดใหมีสภาพการจางที่ยุติธรรมและจัดใหมีสภาพแวดลอมของการทํางานที่ดีและปลอดภัย
ภาครัฐ : บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
ชุมชน : บริษัทใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบตอ
ชุมชน โดยจัดใหมีการดูแลดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและทองถิ่นที่บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทยังไดกําหนดนโยบายทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม โดยให
ความสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุที่เปนผลเนื่องจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ และบริการของ
บริษัท และรวมถึงการจํากัดความรุนแรงและปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทวาง
แผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ โดยรวมมือกับหนวยงานราชการและ
ชุมชนทองถิ่น ซึ่งแผนการดังกลาวไดรับการทบทวนและมีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน ลูกคา และชุมชน สามารถติดตอบริษัทเพื่อเสนอขอคิดเห็น ขอ
ซักถามหรือขอเสนอแนะตางๆ โดยขอมูลในเว็บไซตของบริษัทไดระบุผูรับผิดชอบและชองทางการสื่อสารไว
ครบถวน

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและมีความรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดและถูกตองของขอมูลทาง
การเงิน และไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผู
ลงทุ น ทั่ ว ไปที่ จ ะได รั บ ทราบข อ มู ล ที่ แ สดงฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานที่ ค รบถ ว นเป น จริ ง และ
สมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัท จึงไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่ในการสอบทานใหบริษัท มี
รายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํา “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตอรายงานทางการเงิน” แสดงไวในรายงานประจําป คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีวาขอมูล
ของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนได
สวนเสียของบริษัท จึงไดกําชับใหฝายจัดการปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการเปดเผย
สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอยางถูกตอง ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ซึ่ง
ฝายจัดการของบริษัทไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากการเผยแพรขอมูลตามขอกําหนด
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และผานทางชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทยังไดเผยแพรขอมูลดังกลาว รวมทั้งรายงานประจําปผาน
เว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนไดเขาถึงโดยเทาเทียมกัน
นอกจากนี้ บริษัทไดเปดเผยการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยในรอบปที่
ผานมา เชน จํานวนครั้งการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุม และไดเปดเผยนโยบายการ
จายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร ทั้งนี้การพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในอํานาจอนุมัติของที่
ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนของผูบริหารจะอยูในอํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารดังกลาวจะอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ดานผูรับผิดชอบงานผูลงทุน
สัมพันธ บริษัทไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารเปนผูรับผิดชอบในการทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผู
ลงทุน สถาบัน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถติดตามขอมูล
ตางๆ ของบริษัท ทางเว็บไซตของบริษัท หรือติดตอขอทราบขอมูลของบริษัทไดที่โทรศัพทหมายเลข 0 2683 3300
ตอ 604 โทรสารหมายเลข 0 2683 3800 หรือสอบถามขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ siriwan@multibax.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ซึ่งไมมีความเกี่ยวโยงกันทางดาน
ครอบครัว แบงออกเปน 4 กลุม คือ กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 2 ทาน กรรมการซึ่งเปนผูถือหุนกลุมอื่นๆ 3
ทาน กรรมการซึ่งไมเปนผูถือหุน และกรรมการอิสระรวม 4 ทาน คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มี
คุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณและความสามารถ เพื่อเสริมสรางประโยชนสูงสุดแกบริษัท
และผูถือหุน กรรมการแตละทานดํารงตําแหนงในฐานะกรรมการไมเกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1
นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจน รวมทั้งประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผูจัดการ ดังนั้นกรรมการผูจัดการจึงมีความเปนอิสระในการบริหารงานตามบทบาทและหนาที่ที่
แยกกัน
กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือ
เปนผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผล
ประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป
3. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งใน
ดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะ
ที่จะทําใหขาดความเปนอิสระ
4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนญาติสนิทของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการหรือผู
ถือหุนรายใหญ
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สําหรับการสรรหาคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
เลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการ) ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนจะลงมติโดยใชคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานในที่
ประชุมนั้นเปนผูออกเสียงชี้ขาดในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสามแตถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกเปนสามสวนกระทําไมได
ก็อนุโลมใหออกจากตําแหนงในจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะและมี
สิทธิออกเสียง และถือหุนรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
5.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ เพื่อชวยในการบริหารและการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรชัย
อัศวแกวมงคล กรรมการบริหาร
3. นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. พิจารณากําหนดนโยบายสําคัญของบริษัท โดยกําหนดวัตถุประสงค ภารกิจ แนวทาง ตลอดจนการกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย
2. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวรไมเกิน 80 ลานบาท ตามแผนงบประมาณที่คณะกรรมการอนุมัติไวและ
ตองเปนไปตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยในเรื่องเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการในการทําและลงนามสัญญากูเงินและการตออายุสัญญากูเงินในวงเงินไมเกิน 80 ลานบาท
4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหมหรือการขยายธุรกิจ เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาตอไป
5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทในสวนที่เกินขอบเขตอํานาจอนุ
มัติของกรรมการผูจัดการ
6. จัดผังโครงสรางองคกรและการบริหารและกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก
การฝกอบรม การวาจาง การเลิกจางของพนักงานของบริษัท
7. กําหนดนโยบายอัตราคาจาง คาตอบแทน และโครงสรางเงินเดือนของพนักงาน
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ

5

คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีจํานวนอยางนอยสามคน และอยางนอยหนึ่งคน ตองมีความรู
ดานบัญชีและการเงิน ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 ทานทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระโดยมีวาระในการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายอดิเรก
ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนดล
ทองสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทโดยคํานึงถึงความ
นาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบ
การณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประ
โยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูล
ดังตอไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวนเปนที่เชื่อถือได
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน แตงตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 3553 มีจํานวน 3 ทาน โดยมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ดังมี
รายชื่อตอไปนี้

1.
2.

3.
4.
5.

1. นายธนดล
ทองสุข
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นางสาวเบญจวรรณ
สินคุณากร
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีอํานาจหนาที่ดังนี้
พิจารณาโครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบรวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ของบริษัท
คัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัทและสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
หรือผูบริหารระดับสูงในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณี
พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก เงินเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ
คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทเปนรายป หรือเมื่อเห็นวามีเหตุสมควรจะรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวน 2 ทาน
ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุรชัย
อัศวแกวมงคล กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงใหคําแนะนําแกฝาย
จัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัทที่สอดคลองกับธุรกิจบริษัท เชน ดานการลงทุน ดานการเงิน โดยเสนอ
แนะวิธีปองกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แผนการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ
3. รายงานการกํากับผลประเมินความเสี่ยงและการดําเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงตอคณะกรรมการเพื่อทราบทุก
ไตรมาส
4. จัดใหมีคณะทํางานบริหารความเสี่ยงตามความจําเปน
5.3 บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางเพื่อ
ประโยชนระยะยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
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คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหนาที่โดยสรุปดังตอไปนี้
1. บริหารจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกําหนดดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารและผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย และตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน
การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทหรือการ
รวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การทําแกไขหรือเลิกสัญญา
เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจ
ของบริษัท การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับรวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ซื้อและขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือตามที่หนวยงานราชการ
อื่นๆ กําหนด
3. แตงตั้งกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหารโดยใหมีอํานาจ
หนาที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
4. แตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของ
กรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจดังกลาวได
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่นทําหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
กรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํานาจนั้นตองบันทึกความเห็นของกรรมการดังกลาวในรายงานการ
ประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวจะตองกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูรับมอบอํานาจไวอยางชัดเจนและตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพยหรือทรัพยสินของบริษัทไปเปนประกันหรือเขาค้ําประกันใดๆ ที่กอใหเกิด
ภาระผูกพันแกบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ
7. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดแบงแยกอยางชัดเจน
คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจไวเปนลายลักษณอักษร ระบุขอบเขตที่ชัดเจนใหผูบริหารดําเนินการจัดการ
และดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับ
ดูแลใหฝายบริหารดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งติดตามการดําเนินการ
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แนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝายจัดการผานทางคณะกรรมการบริหารของบริษัทอยางสม่ําเสมอ โดย
ไมไดกาวกายในงานประจําวันที่ฝายจัดการมีหนาที่เปนผูรับผิดชอบดูแล
ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 7 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1. นายอนุวัฒน
สุดมหาตยางกูร
กรรมการผูจัดการ/ รักษาการผูอํานวยการฝายบริหาร
2. นายสุรชัย
อัศวแกวมงคล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
3. นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
4. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค
ผูอํานวยการฝายขาย
5. นายจิระชัย
นิลนพคุณ
ผูอํานวยการฝายผลิต
6. นายบุญเลิศ
ดีบานโสก
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
7. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
ผูอํานวยการฝายบัญชี
กรรมการผูจัดการมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมาย
และจะตองบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยางดีที่สุด อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการให
รวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย
1. ดําเนินกิจการและหรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนตําแหนงพนักงานและปรับเงินเดือนพนักงานซึ่งผานความเห็นชอบตามสายงานตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
3. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพยถาวรมูลคาไมเกิน 10,000,000 บาท(สิบลานบาท) ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ดําเนินการใหมีการจัดทํา และสงมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทรวมถึงแผนงาน และงบประมาณตอคณะ
กรรมการเพื่อขออนุมัติและมีหนาที่รายงานความกาวหนาตามแผนและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติดังกลาวตอ
คณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน
5. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการอาจมีสวน
ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใชอํานาจดังกลาว
บริษัทไดจัดทําขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของฝายจัดการและพนักงานโดยครอบคลุมในเรื่องการ
ดูแลผูมีสวนไดเสียตางๆ การดูแลทรัพยสิน การดูแลการใชขอมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
รวมทั้งการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งฝายจัดการและพนักงานไดลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ
อีกทั้งไดกําหนดใหฝายจัดการตองลงนามรับทราบหลักจรรยาบรรณของบริษัทเปนประจําทุกปเพื่อทบทวนและ
เขาใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนดไว บริษัทไดดําเนินการติดตามใหพนักงานถือ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่องรวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวยในกรณีที่มีการฝาฝน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบสําหรับรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบถึงรายการดังกลาว เพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก(Arm’s Length
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Basis) กรรมการบริษัทหรือผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะไมเขา
รวมประชุมหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหการตัดสินใจของกรรมการบริษัทเปนไปอยางยุติธรรม
คณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารและผูบริหารระดับ สูงจัดใหมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลการปฏิบัติตามระบบดังกลาว โดยผูตรวจสอบภายในซึ่งเปนสํานักงานอิสระ
จากภายนอกเปนผูรายงานขอมูลการประเมินระบบควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทไดให
ความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมีประสิทธิภาพจึงไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของฝายจัดการและผูปฏิบัติงานในแตละระดับไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหวางการอนุมัติ การบันทึกรายการทาง
บัญชีและการดูแลทรัพยสินเพื่อเปนการตรวจสอบซึ่งกันและกันได มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชนและมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสําคัญ
ของบริษัท ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท(Compliance Control) ผูตรวจสอบภายในทําหนาที่ติดตามผลการควบคุม
ภายในเปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอตามแผนที่กําหนดไว เพื่อเสนอแนะปรับปรุงใหมาตรการควบคุมตางๆ มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอมตางๆ และความเสี่ยงที่แปรเปลี่ยนไป จากรายงานผลการตรวจสอบภายในไม
พบประเด็นความผิดพลาดที่มีนัยสําคัญ การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว บริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในและมีประสิทธิภาพรัดกุมเพียงพอและไดมีการดูแลปองกันทรัพยสินมิใหผูบริหารและพนักงานนําไปใช
โดยมิชอบ นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในยังไดติดตามการปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยฯ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทไดมีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงของกิจการในดานตางๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งภายในและภายนอกตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท
ตามที่ระบุไวในหัวขอตางหากของรายงานประจําปและแบบ56-1 หากมีความเสี่ยงใดที่เปนอุปสรรคตอการดําเนิน
ธุรกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะจัดใหมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานี้
อย า งเหมาะสมและเป น ระบบ ตลอดจนดํ า เนิ น การกํ า กั บ ดู แ ลการจั ด การความเสี่ ย งให ดํ า เนิ น การอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใหตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนในการดําเนินงาน
รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาตลอดทั้งปและจะมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา บริษัทไดสงคําบอกกลาวนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการ
ประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนา 7 วัน และไดสงเอกสารประกอบการประชุมเปนการลวงหนาเพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยในป 2553 คณะกรรมการมีการประชุม
จํานวน 16 ครั้ง ประธานกรรมการทําหนาที่ประธานในที่ประชุมดูแลใหมีการพิจารณาในแตละวาระอยางรอบคอบ
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และเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานไดมีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกันจนเปนที่พอใจกอนการลงมติ
ในแตละวาระ นอกจากนี้ยังไดจัดทํารายงานการประชุมเก็บไวเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บไวอยางระเบียบ
เพื่อการตรวจสอบ
สําหรับการเขารวมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยแตละทาน (จํานวนครั้งที่เขารวม
ประชุม/จํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด) สรุปไดดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการ
1.นายวิเชียร
ตั้งอุทัยศักดิ์
2.นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
3.นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร
4.นายสุรชัย
อัศวแกวมงคล
5.นายพิสุทธิ
เลิศวิไล
6.นายธนดล ทองสุข
7.นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
8.นายประกิตติ์ เสกสรรค

คณะกรรมการ
บริษัท
15/16
15/16
12/16
14/16
16/16
15/16
15/16
15/16

9.นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย

13/16

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน
บริหารความเสี่ยง

4/4
9/9
9/9
7/9

11/11
7/11
4/4
4/4

1/1
1/1
1/1

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
แมวาคณะกรรมการบริษัทยังไมไดจัดใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการ แตคณะกรรมการ
บริษัทไดมีการปฏิบัติหนาที่อยางครบถวนตามบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักความโปรงใส และ
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ที่เปนไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.6 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
:
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน
และโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูพิจารณา ซึ่งคาตอบแทนอยูในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอง
การ
คาตอบแทนผูบริหาร
:
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรม
การบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และผลการดําเนินงานของผูบริหาร
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ในป 2553 และ 2552 บริษัทไดใหสิทธิประโยชน คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารดังตอไปนี้
หนวย : บาท
คาตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม
คาตอบแทน คาตอบแทน
กรรมการ
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยประชุม
ป 2552
ป 2553
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
ประธานกรรมการ
155,000
50,000
นายอนุวัฒน สุดมหาตยางกูร กรรมการผูจัดการ
72,500
50,000
นายสุรชัย อัศวแกวมงคล กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
72,500
50,000
นายพิสุทธิ เลิศวิไล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
72,500
50,000
นายประกิตติ์ เสกสรรค
กรรมการ
72,500
50,000
นายรุงนริศย กุลกฤติยวณิชย กรรมการ
72,500
50,000
นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
367,500
300,000
นายธนดล ทองสุข
กรรมการตรวจสอบ
245,000
200,000
นางสาวเบญวรรณ สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ
245,000
118,681
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
รวม

ป 2553
จํานวนราย
7
7
7

ป 2553
คาตอบแทนรวม
12,004
12,004

ป 2552
จํานวนราย
6
6
6

หนวย : พันบาท
ป 2552
คาตอบแทนรวม
10,534
150
10,684

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทสงเสริมใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานทุก
คนเพื่อใหมีการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง กรรมการบริษัทโดยเฉพาะกรรมการอิสระทุกคนไดผานการอบรม
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดัง
รายละเอียดที่ไดแสดงไวในประวัติกรรมการในรายงานประจําป 2553
บริษัทไดนําระบบการพัฒนาการวางแผนความกาวหนาในอาชีพมาใช เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และเตรียมความพรอมบุคลากรที่มีความสามารถไวรองรับความจริญเติบโตขององคกรในอนาคต บริษัทดําเนินการ
จัดทําแผนใหกับพนักงานในระดับจัดการ
รวมทั้งจัดการฝกอบรมและพัฒนาเฉพาะบุคคลใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาตอไป
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