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9. การจัดการ 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้างบริษัท ณ วนัที� 5 กนัยายน 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: *  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทํางานขึ �นตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที�บริษัทได้ทําสัญญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะ

รายงาน ผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารรับทราบ 

 

ฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน* 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายจดัซื �อ 

คณะกรรมการบริษัท 

 

ประธานเจ้าหน้าที&บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี&ยง 

คณะกรรมการบริหาร 

สาํนักเลขานุการบริษัท 

สาํนักงานใหญ่ โรงงาน 

รองกรรมการผู้ จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายบญัชี 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการเงินและบริหาร 

ผู้ อํานวยการ 
ฝ่ายการขายและการตลาด 

ผู้จดัการโรงงาน 



บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี� จํากดั (มหาชน) 

สว่นที� 2 หน้า 67 

ณ
 วนัที� 5 กนัยายน 2554 โครงสร้างการจดัการภายในองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณ

ะกรรมการบริษัท 
คณ

ะกรรมการตรวจสอบ คณ
ะกรรมการบริหาร คณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณ
ะกรรมการบริหารความ

เสี�ยง และผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี� :- 
 

9.1.1 คณ
ะกรรมการบริษัท 

 
ณ

 วนัที� 5 กนัยายน 2554 คณ
ะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ทา่น ดงันี� :- 

1. 
ดร.ปรัชญ

า   เปี�ยมสมบรูณ์
 

ประธานกรรมการ 

2. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณ

รงค์  อยูถ่นอม 
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์

  ปานมะเริง  
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. 
นายนพปฏล เจสนั  จิรสนัติ D 

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

5. 
นายกณ

วรรธน์  อรัญ
 

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. 
นายสงวนเกียรติ D  ลิ�วมโนมนต์ 

กรรมการ 

7. 
นายมาร์ค ดี. เรมจีาน 

กรรมการ 

8. 
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 

กรรมการ 

9. 
นางสาวค ู เมน ไว 

กรรมการ 

10. 
นางสาวศรุตา  จิรธรรมศิริ 

กรรมการ 

 
โดยมี นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ง เป็นเลขานกุารคณ

ะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 
 

กรรมการผู้มีอาํนาจผูกพ
ันตามหนังสือรับรองบริษัท 

กรรมการผู้ซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท คือ นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ หรือ นางสาวค ู เมนไว หรือ นางสาว
ศรุตา  จิรธรรมศิริ กรรมการสองในสามคนนี�ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญั

ของบริษัท 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการบริษัท  

1. 
จดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญั

ประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิ�นสดุรอบระยะเวลาบญั
ชี

ของบริษัท 
2. 

จัดให้มีการประชุมคณ
ะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั�ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที�เข้าร่วมประชุม

คณ
ะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชมุเพิ�มเติมในกรณี

ที�มีความจําเป็น 
3. 

จดัทํารายงานคณ
ะกรรมการประจําปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ�งผู้สอบบญั

ชี
ตรวจสอบแล้ว เพื�อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที�ผ่านมา และนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื�อพิจารณ

าและอนมุตัิ 
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4. 
มีอํานาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที�ประชมุผู้ถือหุ้น ด้วยความซื�อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ถือหุ้นโดยสมํ�าเสมอ 

5. 
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณ

ของบริษัท ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการ
จดัการของคณ

ะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รับมอบหมาย เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุ
ให้แก่บริษัทและกําไรสงูสดุให้แก่ผู้ถือหุ้น  

6. 
มีอํานาจตรวจสอบและพิจารณ

าอนมุตัิ นโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับโครงการลงทนุขนาด
ใหญ่

ของบริษัท ตามที�ได้รับเสนอจากคณ
ะอนกุรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร 

7. 
คณ

ะกรรมการมีหน้าที�ในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัและการซื�อหรือขายทรัพย์สินที�สําคญั

ตาม
กฎเกณ

ฑ์ของคณ
ะกรรมการตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของ

บริษัท เป็นต้น 
8. 

พิจารณ
าโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั�งมีอํานาจแต่งตั�ง มอบหมาย หรือแนะนําให้อนุกรรมการหรือ

คณ
ะทํางาน เพื�อพิจารณ

าหรือปฏิบตัิในเรื�องหนึ�งเรื�องใดที�คณ
ะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

9. 
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

อย่างต่อเนื�อง ตลอดจนติดตามการดําเนิน
กิจการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อให้การดําเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิผล 

10. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็น
หุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั

 หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดั ความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
ไม่ว่าจะทําเพื�อประโยชน์ตนหรือเพื�อประโยชน์ผู้อื�น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมติ
แตง่ตั�ง 

11. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญั
ญ

าที�บริษัททํา
ขึ�นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ�มขึ�นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

12. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสมํ�าเสมอ และดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 

13. ดําเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื�อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ 
รวมทั�งการจดัการความเสี�ยง และความเชื�อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้ติดตามและดําเนินการร่วมและประสานงานกบัคณ

ะกรรมการตรวจสอบ 
14. มีอํานาจพิจารณ

าและอนุมัติเรื�องใดๆ ที�จําเป็น และเกี�ยวเนื�องกับบริษัท หรือที�เห็นว่าเหมาะสมและเพื�อ
ผลประโยชน์ของบริษัท 
    



บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี� จํากดั (มหาชน) 

สว่นที� 2 หน้า 69 

เรื�องดงัตอ่ไปนี� :- คณ
ะกรรมการบริษัทจะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น คือ 

ก) 
เรื�องใดๆ ที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติจากที�ประชมุผู้ถือหุ้น และ 

ข) 
เรื�องใดๆ ที�กรรมการมีสว่นได้เสยี และอยูใ่นขา่ยที�กฎหมายหรือประกาศของสาํนกังานคณ

ะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้
ถือหุ้น 

การตดัสินใจของคณ
ะกรรมการบริษัทเพื�อดําเนินการในเรื�องดงัต่อไปนี� :- คณ

ะกรรมการจะกระทําได้ก็ต่อเมื�อ
ได้รับอนมุตัิจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั�งหมดของผู้ถือหุ้นที�เข้า
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก) 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั�งหมด หรือบางสว่นที�สาํคญั
ให้แก่บคุคลอื�น 

ข) 
การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นมาเป็นของบริษัท 

ค) 
การทํา แก้ไข หรือเลิกสญั

ญ
า เกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรือบางส่วนที�สําคัญ

 การ
มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบคุคลอื�น โดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่กําไรขาดทนุกนั 

ง) 
การแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณ

ห์สนธิหรือข้อบงัคบับริษัท 
จ) 

การเพิ�มทนุ การลดทนุ หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท 
ฉ) 

การควบกิจการ หรือเลกิบริษัท 
ช) 

การอื�นใดที�กําหนดไว้ภายใต้บทบญั
ญ

ัติของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที�ต้องได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมคณ

ะกรรมการบริษัท 
และที�ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงดงักลา่วข้างต้น 

ทั�งนี� เรื�องใดที�กรรมการมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) 
กรรมการซึ�งมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั�น 
 9.1.2 คณ

ะกรรมการตรวจสอบ 

ณ
 วนัที� 5 กนัยายน 2554 คณ

ะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 ทา่น ดงันี� :- 

1. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์

  ปานมะเริง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณ

รงค์  อยูถ่นอม 
กรรมการตรวจสอบ 

3. 
นายนพปฏล เจสนั  จิรสนัติ D 

กรรมการตรวจสอบ 

4. 
นายกณ

วรรธน์  อรัญ
 

กรรมการตรวจสอบ 

 
บุคคลลําดบัที� 1, 3 

และ 4 
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญ

ชีและการเงิน โดยมี นางสาวพชัรกันย์ ทศัคร เป็น
เลขานกุารคณ

ะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการตรวจสอบ 

1. 
มีอํานาจในการเชิญ

ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที�ของบริษัทมาร่วมประชุมชี�แจง ให้ความเห็น หรือจดัสง่เอกสารที�
ร้องขอ ตามความจําเป็น  

2. 
พิจารณ

าเสนอรายชื�อผู้สอบบัญ
ชีพร้อมทั�งค่าตอบแทนแก่คณ

ะกรรมการบริษัท เพื�อขอรับการแต่งตั�งจากที�
ประชมุใหญ่

ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญั
ชี  

3. 
รับทราบการปฏิบตัิงานอื�นที�มิใช่งานสอบบญั

ชี พร้อมคา่ตอบแทนจากงานดงักลา่ว เพื�อพิจารณ
ามิให้ผู้สอบบญั

ชี
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน  

4. 
พิจารณ

าตดัสนิใจในกรณี
ที�ฝ่ายบริหารและผู้สอบบญั

ชีมีความเห็นไมต่รงกนัเกี�ยวกบัรายงานทางการเงิน  
5. 

พิจารณ
าการเปิดเผยข้อมูลของรายการที�เกี�ยวโยงกัน หรือรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี� เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

6. 
พิจารณ

าและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั�ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลกิจ้าง และพิจารณ
าความดีความชอบของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
7. 

พิจารณ
ารายงานจากคณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยง และหารือกบัฝ่ายบริหารเกี�ยวกบันโยบายการประเมิน
และการบริหารความเสี�ยง  

8. 
ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญั

ชีเพื�อประชมุหารือ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั�ง 
9. 

พิจารณ
ารายงานทางการเงิน  

-
 

สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณ
าความครบถ้วนของข้อมูลที�คณ

ะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 
และประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญั

ชีที�ใช้ในรายงานทางการเงินทั�งรายไตรมาสและรายปี  
-
 

สอบทานประเด็นเกี�ยวกับการบัญ
ชี และรายงานทางการเงินที�มีสาระสําคัญ

 รวมทั�งรายการที�มีความ
ซบัซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที�ต้องใช้วิจารณ

ญ
าณ

ในการตดัสนิ  
-
 

สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบญั
ชี เกี�ยวกบัผลการตรวจสอบ ความเสี�ยงที�สําคญั

เกี�ยวกับรายงานทาง
การเงิน และแผนที�จะลดความเสี�ยงดงักลา่ว  

-
 

สอบทานการควบคุมภายในเกี�ยวกับกระบวนการการจัดทํางบการเงินกับผู้สอบบัญ
ชี และผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
10. พิจารณ

าการควบคมุภายใน  
-
 

สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดให้มีการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เหมาะสม และแนวทางการสื�อสารความสําคญั

ของการควบคมุภายใน และการบริหารความ
เสี�ยงทั�วทั�งบริษัท  

-
 

สอบทานเพื�อให้มั�นใจได้ว่า ฝ่ายบริหารได้นําข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการควบคมุภายในที�ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบญั

ชีเสนอไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
11. การตรวจสอบภายใน 

-
 

สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนงานประจําปี ตลอดจนบคุลากรและทรัพยากรที�
จําเป็นในการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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-
 

สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของกลุม่ตรวจสอบและกํากบั เพื�อให้มั�นใจได้ว่าฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งเป็นอิสระ 

-
 

สอบทานประสทิธิผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในวา่ ได้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
12. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที�จําเป็นในเรื�องต่างๆ ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญั
ตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ได้แก่ 

(ก)  รายการที�เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ข) 

การทจุริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญั
ในระบบควบคมุภายใน 

(ค)  การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

13. การกํากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณ
ฑ์ 

-
 

พิจารณ
ากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที�มีการเปลี�ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทอย่าง

สมํ�าเสมอ 
-
 

สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที�มีหน้าที�ในการกํากับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึง
รายงานให้แก่คณ

ะกรรมการบริษัท 
-
 

สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ
แก้ไขในกรณี

ที�ไมม่ีการปฏิบตัิตาม  
14. กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ

ผู้บริหารและพนกังาน 
-
 

สอบทานให้มั�นใจวา่หลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนกังาน และนโยบายในการป้องกนั

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้จดัทําเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 

-
 

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณ
 และนโยบายในการป้องกันความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์  
15. ความรับผิดชอบอื�นๆ  

-
 

ปฏิบตัิงานอื�นตามที�คณ
ะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณ

ะกรรมการตรวจสอบ 
-
 

สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณ
ะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ และนําเสนอขออนุมัติจาก

คณ
ะกรรมการบริษัทเมื�อมีการแก้ไข  

-
 

จดัทํารายงานของคณ
ะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และลงนามโดย

ประธานคณ
ะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมลูอยา่งน้อยดงันี� :- 

(ก)  ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที�เชื�อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญั

ชี 
(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณ

ะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที�คณ

ะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที�ตามกฎบตัร 
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(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทั�วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบที�
ได้รับมอบหมายจากคณ

ะกรรมการบริษัท 
 9.1.3 คณ

ะกรรมการบริหาร 

ณ
 วนัที� 5 กนัยายน 2554 คณ

ะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ทา่น ดงันี� :- 

1. 
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. 
นางสาวค ู เมนไว 

กรรมการบริหาร 

3. 
นางสาวศรุตา  จิรธรรมศิริ 

กรรมการบริหาร 

4. 
นายสทุธิชยั สรุพฒั

น์ 
กรรมการบริหาร 

5. 
นายวรวิทย์ เอื�อทรัพย์สกลุ 

กรรมการบริหาร 

6. 
นายสมภพ เอี�ยมสวุรรณ

 
กรรมการบริหาร  

 
 ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของคณ

ะกรรมการบริหาร 

1. 
คณ

ะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที�จดัการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามที�คณ
ะกรรมการบริษัทกําหนด  

หรือได้รับอนมุตัิจากคณ
ะกรรมการบริษัทให้ดําเนินการเฉพาะกรณี

  
2. 

คณ
ะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที�ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที�กําหนดไว้  

3. 
คณ

ะกรรมการบริหารมีอํานาจตามที�คณ
ะกรรมการบริษัทมอบอํานาจ  

4. 
กิจการดงัตอ่ไปนี�ให้เสนอเพื�อรับอนมุตัิจากคณ

ะกรรมการบริษัทก่อน 
4.1
 เรื�องเกี�ยวกบันโยบายของบริษัท 

4.2
 เรื�องที�หากทําไปแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญั

แก่กิจการของบริษัท 
4.3
 เรื�องที�จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายโดยคณ

ะกรรมการบริษัทเอง 
4.4
 เรื�องที�จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบที�บริษัทวางไว้ 

4.5
 เรื�องที�คณ

ะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื�ออนุมตัิเป็นรายเรื�อง หรือตามหลกัเกณ
ฑ์ที�คณ

ะกรรมการ
บริษัทได้วางไว้  

5. 
คณ

ะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าที� ในการดําเนินกิจกรรมตามที�กําหนดเพื�อบริหารบริษัทให้ประสบ
ความสาํเร็จ บรรลเุป้าหมายของบริษัท  ซึ�งรวมถึง 
5.1
 จดัทําและสอบทานวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที�สําคญั

ของบริษัท และนําเสนอ
ตอ่คณ

ะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณ
าอนมุตัิ 

5.2
 พิจารณ

ากลั�นกรองแผนธุรกิจประจําปี งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประเภททนุ เป้าหมายการปฏิบตัิงาน รวมถึง

สิ�งที�ต้องริเริ�มต่าง ๆ ที�สําคญั
 เพื�อให้บรรลเุป้าหมาย และนําเสนอต่อคณ

ะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณ
า

อนมุตัิ 
5.3
 พิจารณ

ากลั�นกรองโครงการที�มคีา่ใช้จา่ยประเภททนุที�เกินวงเงินที�คณ
ะกรรมการบริษัทกําหนด เพื�อนําเสนอ

ตอ่คณ
ะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณ

าอนมุตัิ 
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5.4
 พิจารณ

าและอนุมัติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในอํานาจดําเนินการหรือได้รับมอบอํานาจจาก
คณ

ะกรรมการบริษัท 
5.5
 พิจารณ

าทบทวนอํานาจดําเนินการในเรื�องตา่ง ๆ ตามที�กําหนดไว้ในตารางการมอบอํานาจ และนําเสนอตอ่
คณ

ะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณ
าอนมุตัิ 

5.6
 จดัการและสร้างสมดลุระหวา่งวตัถปุระสงค์ในระยะสั�นและวตัถปุระสงค์ในระยะยาว 

5.7
 พฒั

นาและดแูลทรัพยากรบคุคลให้ดําเนินไปตามกลยทุธ์ด้านทรัพยากรบคุคล ที�คณ
ะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
5.8
 ติดตามและรายงานตอ่คณ

ะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการ
ดําเนินการเพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัท 

6. 
พิจารณ

าเรื�องการจดัสรรงบประมาณ
ประจําปีก่อนที�จะนําเสนอให้คณ

ะกรรมการบริษัทพิจารณ
าและอนมุตัิ ทั�งนี�

ให้รวมถึงการพิจารณ
าและอนุมตัิการเปลี�ยนแปลงและเพิ�มเติมงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีในระหว่างที�ไม่มี
การประชมุคณ

ะกรรมการบริษัทในกรณี
เร่งดว่น และให้นําเสนอคณ

ะกรรมการบริษัท เพื�อทราบในที�ประชุมคราว
ตอ่ไป 

7. 
อนุมตัิการซื�อเศษเหล็กอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตนัต่อรายการ หรือไม่เกิน 
200 ล้านบาทตอ่รายการ และไมเ่กินจํานวน 60,000 เมตริกตนัตอ่เดือน หรือไมเ่กิน 1,200 ล้านบาทตอ่เดือน 

8. 
อนมุตัิการขายสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไม่เกิน 10,000 เมตริกตนัต่อรายการ หรือไม่เกิน 350 
ล้านบาทตอ่รายการ และไมเ่กินจํานวน 60,000 เมตริกตนัตอ่เดือน หรือไมเ่กิน 2,100 ล้านบาทตอ่เดือน 

9. 
อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื�อทรัพย์สินอนัมีลกัษณ

ะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื�องจกัรและอุปกรณ์
) 

นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในงบประมาณ
ประจําปี ในวงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

10. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที�สําคญั
ๆ ที�ได้กําหนดไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีตามที�จะได้รับมอบหมาย
จากคณ

ะกรรมการบริษัท หรือตามที�คณ
ะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุตัิในหลกัการไว้แล้ว 

11. จดัสรรเงินบําเหน็จรางวลัซึ�งได้รับอนุมตัิจากคณ
ะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท หรือ

บคุคลใดๆ ที�กระทํากิจการให้บริษัท 
12. แต่งตั�งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ�งหรือหลายคนกระทําการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนคณ

ะ
กรรมการบริหารตามที�เห็นสมควรได้ และคณ

ะกรรมการบริหารสามารถยกเลกิ เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแก้ไข
อํานาจนั�นๆ ได้ 

 

ทั�งนี� การอนุมตัิรายการของคณ
ะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการที�คณ

ะกรรมการบริหาร หรือ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณ

ะอื�นใดกบับริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั�งรายการที�กําหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และการ
ได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ที�สาํคญั

ของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ย (ถ้ามี) เพื�อให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท 
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9.1.4 คณ
ะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ
 วนัที� 5 กันยายน 2554 คณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 4 ทา่น ดงันี� :- 

1. 
รองศาตราจารย์ ดร.ณ

รงค์  อยูถ่นอม 
ประธานคณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์

  ปานมะเริง  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. 
นายสงวนเกียรติ D  ลิ�วมโนมนต์ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

4. 
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. 
มีบทบาทในการเสนอความเห็นต่อคณ

ะกรรมการบริษัท  เกี�ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ 
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณ

ะอนกุรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับ
ความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ถือหุ้นในภายหลงั) 

2. 
มีหน้าที�จดัทํานโยบายอตัราคา่ตอบแทน และกําหนดเงื�อนไขในการวา่จ้างผู้บริหารระดบัผู้อํานวยการฝ่ายขึ�นไป 

3. 
มีหน้าที�พิจารณ

าคณุ
สมบตัิและความเหมาะสมของบคุคลากรที�จะดํารงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัผู้อํานวยการฝ่าย

ขึ�นไป  
4. 

พิจารณ
าและให้ความเห็นตอ่คณ

ะกรรมการบริษัทและติดตามดแูลการดําเนินการ เกี�ยวกบัวิสยัทศัน์ และกลยทุธ์
ทางด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท รวมทั�ง แผนงานพฒั

นาผู้บริหารของบริษัทด้วย 
5. 

จะทําการสรรหา และนําเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุ
สมบตัิเหมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นครั�ง

แรก และพิจารณ
าผลงาน คณุ

สมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที�พ้นตําแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั�ง
ใหม ่เสนอตอ่คณ

ะกรรมการบริษัท  เพื�อพิจารณ
าให้ความเห็นชอบ   และเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อแต่งตั�งเป็น

กรรมการบริษัท 
 9.1.5 คณ

ะกรรมการบริหารความเสี&ยง 

ณ
 วนัที� 5 กนัยายน 2554  คณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ทา่น 
ดงันี� :- 1. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์
  ปานมะเริง 

ประธานคณ
ะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

2. 
นายกณ

วรรธน์  อรัญ
 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 

3. 
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการบริหารความเสี&ยง 

1. 
กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงเสนอต่อคณ

ะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณ
าในเรื�องการบริหารความเสี�ยง

โดยรวม เช่น ความเสี�ยงด้านกลยทุธ์ ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด 
ความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิการ หรือความเสี�ยงอื�นๆ ที�มีนยัสาํคญั

ตอ่บริษัท เป็นต้น 
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2. 
กําหนดกลยทุธ์โครงสร้างและทรัพยากรที�ใช้ในการบริหารความเสี�ยงให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ
เสี�ยงของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วดัผล และติดตามกระบวนการบริหาร
ความเสี�ยงได้อยา่งมีประสทิธิผล 

3. 
กําหนดวงเงินสงูสดุตามความเสี�ยงที�กําหนด (Risk Limit) ในมิติต่างๆ ที�มีความสําคญั

 เสนอต่อคณ
ะกรรมการ

บริษัทเพื�อพิจารณ
า 

4. 
กํากบัดแูล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะตอ่คณ

ะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบันโยบายการบริหารความเสี�ยง วิธีปฏิบตัิ
ที�เป็นมาตรฐาน กลยทุธ์และการวดัความเสี�ยงโดยรวมเพื�อให้มั�นใจได้ว่ากลยทุธ์การบริหารความเสี�ยงได้นําไป
ปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม 

5. 
กรรมการในคณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยงทกุคนมีหน้าที�เข้าประชมุ ซึ�งอาจเป็นการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือ
การเข้าร่วมประชมุทางโทรศพัท์ก็ได้  

6. 
คณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยงอาจเชิญ
บุคคลอื�นเข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น ซึ�งจะต้องเป็นบุคคลที�มี

ความเกี�ยวข้องหรือรับผิดชอบในวาระที�พิจารณ
าในที�ประชมุ   

 9.1.6 ผู้บริหาร 

ณ
 วนัที� 5 กนัยายน 2554 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ดงันี� :- 

1. 
นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

2. 
นางสาวค ู เมนไว 

รองกรรมการผู้จดัการ และผู้อํานวยการฝ่ายจดัซื�อ 

3.  
นายสทุธิชยั สรุพฒั

น์ 
รองกรรมการผู้จดัการ และผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและบริหาร 

4. 
นางสาวศรุตา  จิรธรรมศิริ 

ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 

5. 
นายวรวิทย์ เอื�อทรัพย์สกลุ 

ผู้อํานวยการฝ่ายบญั
ชี 

6. 
นายสมภพ เอี�ยมสวุรรณ

 
ผู้จดัการโรงงาน 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที&และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที&บริหาร  

1. 
ควบคุม ดูแลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัท รวมทั�งติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในแต่ละวนัเพื�อเตรียมตวั และป้องกันความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ�นทั�งปัจจัยภายนอกและ
ปัจจยัภายใน 

2. 
ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ที�ได้รับอนมุตัิจากคณ
ะกรรมการและ/

หรือคณ
ะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. 
มีอํานาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที�เกี�ยวกบัการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื�อขาย การจดัหา
สินค้า ค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจดัหามาหรือการจําหน่ายไปซึ�งเครื�องมือ ทรัพย์สิน 
และบริการ เป็นต้น เพื�อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนมุตัิที�กําหนด  

4. 
อนมุตัิการซื�อเศษเหลก็อนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไม่เกิน 5,000 เมตริกตนัต่อรายการหรือไม่เกิน 100 
ล้านบาทตอ่รายการ  และไมเ่กินจํานวน 30,000 เมตริกตนัตอ่เดือนหรือไมเ่กิน 600 ล้านบาทตอ่เดือน 
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5. 
อนมุตัิการขายสินค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ในจํานวนไม่เกิน 5,000 เมตริกตนัต่อรายการ หรือไม่เกิน 175 
ล้านบาทตอ่รายการ และไมเ่กินจํานวน 30,000 เมตริกตนัตอ่เดือน หรือไมเ่กิน 1,050 ล้านบาทตอ่เดือน 

6. 
อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื�อทรัพย์สินอนัมีลกัษณ

ะเป็นการลงทุน (รวมถึงการซ่อมแซมเครื�องจักรและอุปกรณ์
) 

นอกเหนือจากที�ระบไุว้ในงบประมาณ
ประจําปี ในวงเงินไมเ่กิน 15 ล้านบาทตอ่รายการ 

7. 
เป็นผู้รับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั�ง มติที�ประชมุผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที�ประชมุคณ

ะกรรมการและคณ
ะกรรมการบริหารของ

บริษัททกุประการ 
8. 

มีอํานาจออกคําสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื�อรักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองค์กร 

9. 
มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการที�เกี�ยวข้องจําเป็น และเป็น
การดําเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื�อผลประโยชน์ของบริษัท 

10. ปฏิบตัิหน้าที�อื�นใด ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณ
ะกรรมการและ/หรือคณ

ะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึง
การมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการดงักลา่วข้างต้นเพื�อก่อให้เกิดความคลอ่งตวัในการดําเนินงานของบริษัท 

อยา่งไรก็ตาม อํานาจของประธานเจ้าหน้าที�บริหารจะไม่รวมถึงการอนมุตัิรายการใดที�อาจมีความขดัแย้ง หรือ
รายการใดที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร หรือบคุคลที�เกี�ยวโยงกนักบัประธานเจ้าหน้าที�บริหารมีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์
ในลกัษณ

ะอื�นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณ
ะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมตัิรายการในลกัษณ
ะดงักล่าว

จะต้องนําเสนอเพื�อให้ได้ความเห็นชอบโดยผา่นคณ
ะกรรมการตรวจสอบเพื�อนําเสนอตอ่ไปยงัที�ประชมุคณ

ะกรรมการและ/
หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี

) เพื�อพิจารณ
าและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามที�ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที�

เกี�ยวข้องกําหนดต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที�เป็นลกัษณ
ะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทั�วไปของบริษัทที�

คณ
ะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณ

าไว้ชดัเจนแล้ว 
 คุณ

สมบัติของผู้บริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทขอรับรองวา่ เป็นผู้มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์
ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วย

ความซื�อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัเพื�อประโยชน์ของบริษัท มีความตั�งใจที�จะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง มีความเข้าใจและ
รับผิดชอบต่อสาธารณ

ชนและเป็นบุคคลที�มีชื�ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื�อผู้บริหาร ตามประกาศคณ
ะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที� กจ. 5/2548 เรื�อง ข้อกําหนดเกี�ยวกบัผู้บริหารของบริษัทที�ออกหลกัทรัพย์ 
 

 
9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 
คณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที�ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ในการ
พิจารณ

าคดัเลอืกบคุลที�จะได้รับการแตง่ตั�งเป็นกรรมการตา่งๆ หรือผู้บริหาร มีหลกัเกณ
ฑ์และขั�นตอน ดงัตอ่ไปนี� :- 

 9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท 

 
คณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณ
าคณุ

สมบตัิเบื�องต้นและพิจารณ
าคดัเลือก

ตามเกณ
ฑ์คณุ

สมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญั
ญ

ตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณ
ะกรรมการ
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กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องตามเกณ
ฑ์ที�กฎหมายกําหนด รวมทั�งพิจารณ

าจากปัจจยัในด้านอื�นๆ มา
ประกอบกนั เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

ที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจ และความเอื�อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เป็นต้น โดยมีหลกัเกณ

ฑ์และขั�นตอนดงัตอ่ไปนี� :- 

1. 
กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที�ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที�ประชมุผู้ถือหุ้น 

2. 
คณ

ะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน
กรรมการทั�งหมดต้องมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณ

าจกัร และกรรมการต้องมีคณุ
สมบตัิตามที�กฎหมายกําหนด 

3. 
คณ

ะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งคณ
ะ และมีจํานวนไม่ตํ�ากว่า 3 

คน ซึ�งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ�งของจํานวนทนุจดทะเบียนที�ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท 
และบริษัทที�เกี�ยวข้องโดยรวมหุ้นที�ถือโดยบคุคลที�เกี�ยวข้องด้วย  

4. 
ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญั

ประจําปีทกุครั�ง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่หนึ�งในสาม  ถ้าจํานวนกรรมการที�จะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะต้องออกจาก
ตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั�น ให้จบัฉลากกันว่าผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัต่อไป ให้
กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั�นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งแล้วนั�นอาจได้รับ
เลอืกตั�งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

5. 
ก่อนการประชมุผู้ถือหุ้นสามญั

ประจําปีทกุครั�ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื�อบคุคลที�จะเข้ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ โดยคณ

ะกรรมการสรรหาและพิจารณ
าค่าตอบแทนจะ

รวบรวมรายชื�อดงักลา่ว เพื�อพิจารณ
าคณุ

สมบตัิตามกฎเกณ
ฑ์ที�เกี�ยวข้อง และคดัเลือกรายชื�อที�เหมาะสม เพื�อ

นําเสนอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณ
าอนมุตัิตอ่ไป 

6. 
ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั�งกรรมการ โดยใช้เสยีงข้างมากตามหลกัเกณ

ฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี� :- 
6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ�ง มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสยีง 
6.2. ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล คราวละคนหรือคราวละ

หลายคนรวมกนัเป็นคณ
ะ ตามแต่ที�ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั�งผู้ถือหุ้นต้องออก

เสยีงด้วยคะแนนที�มีอยูท่ั�งหมด จะแบง่คะแนนเสยีงแก่คนใดหรือคณ
ะใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

6.3. การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั�งกรรมการให้ใช้เสยีงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้เป็นประธานใน
ที�ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชี�ขาด 

7. 
ในกรณี

ที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณ
ะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนคดัเลือกและนําเสนอบคุคล ซึ�งมีคณุ
สมบตัิและไม่มีลกัษณ

ะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจํากัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณ

ะกรรมการคราวถดัไป โดยมติดงักลา่วของคณ
ะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามใน

สี�ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ�งได้รับ
แตง่ตั�งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน  
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8. 
ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง
ของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 

คณ
ะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

โดยคณ
ะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั�งคณ

ะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายในการสรรหา
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกบัประกาศคณ

ะกรรมการกํากบัตลาดทนุที� ทจ. 28/2551 เรื�อง การขอ
อนญุ

าตและการอนญุ
าตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม ่โดยจะต้องมีคณุ

สมบตัิดงันี� :- 

1. 
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจํานวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง โดยให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที�เกี�ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั�นๆ 
ด้วย 

2. 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที�อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณ

ะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุ
าตต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที�ได้รับแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ  

3. 
ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณ

ะที�เป็น บิดามารดา 
คูส่มรส พี�น้อง และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที�จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

4. 
ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณ

ะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณ
ญ

าณ
อย่างอิสระของตน รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่
 กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่

 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณ

ะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุ

าตต่อสํานกังาน ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที�ได้รับแต่งตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ทั�งนี� ความสมัพนัธ์ตามที�กลา่วข้างต้นรวมถึงการทํารายการทางการค้าที�กระทําเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี�ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ�าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี�สิน รวมถึงพฤติการณ์

อื�นทํานอง
เดียวกนั ซึ�งเป็นผลทําให้บริษัทหรือคูส่ญั

ญ
ามีภาระหนี�ที�ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที�

มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตั�งแต่ 20 ล้านบาทขึ�นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ�ากว่า  ทั�งนี� การคํานวณ
ภาระหนี�

ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณ
มลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณ

ะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
ว่าด้วยหลกัเกณ

ฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม  แต่ในการพิจารณ
าภาระหนี�ดงักลา่ว ให้นบัรวม

ภาระหนี�ที�เกิดขึ�นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. 
ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญั

ชีของบริษัท บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 กรรมการซึ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของสํานกังานสอบ
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บญั
ชี ซึ�งมีผู้สอบบญั

ชีของบริษัท บริษัทใหญ่
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณ
ะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนุญ

าตต่อสํานกังาน 
ก.ล.ต. หรือก่อนวนัที�ได้รับแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

6. 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ�งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ�งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่

 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  ทั�งนี� ในกรณี

ที�ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่

 กรรมการซึ�งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั�นด้วย  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณ

ะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที�ยื�นคําขออนญุ
าตตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือ

ก่อนวนัที�ได้รับแตง่ตั�งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

7. 
ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 หรือผู้ถือหุ้นซึ�ง
เป็นผู้ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 

8. 
ไมม่ีลกัษณ

ะอื�นใดที�ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

9. 
ไม่เป็นกรรมการที�ได้รับมอบหมายจากคณ

ะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 

10. 
ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่

 บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษัทจดทะเบียน 

11. 
มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที�จะสามารถทําหน้าที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี� ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ที�มีความรู้และประสบการณ์

ด้านการบญั
ชีและ/หรือการเงินเพียงพอที�จะสามารถทํา

หน้าที�ในการสอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได้ 

สาํหรับหลกัเกณ
ฑ์และวิธีการแตง่ตั�งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณ

ฑ์และวิธีการแตง่ตั�งกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั�งให้กลบัมาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ กรณี

ที�ตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื�นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณ

ะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น
แตง่ตั�งบคุคลที�มีคณุ

สมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื�อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที�คณ
ะกรรมการ

บริษัทกําหนด โดยบคุคลที�เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตําแหนง่ได้เพียงวาระที�เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ�ง
ตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที�กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 
 9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร 

คณ
ะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั�งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทที�

สามารถบริหารงานในเรื�องที�เกี�ยวกบัการดําเนินงานตามปกตธิุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย 
แผนธุรกิจ งบประมาณ

 โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที�คณ

ะกรรมการบริษัทกําหนด 
 



บริษัท เชาว์ สตลี อินดสัทรี� จํากดั (มหาชน) 

สว่นที� 2 หน้า 80 

9.2.4 การสรรหากรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณ
ะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั�งกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท เป็น

จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน โดยมีวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละ 3 ปี เพื�อทําหน้าที�สรรหา และนําเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุ
สมบตัิ

เหมาะสม สําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นครั�งแรก และพิจารณ
าผลงาน คณุ

สมบตัิ และความเหมาะสมของ
กรรมการที�พ้นตําแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั�งใหม่ เสนอต่อคณ

ะกรรมการบริษัท เพื�อพิจารณ
าให้ความเห็นชอบ และ

เสนอที�ประชมุผู้ถือหุ้นเพื�อแตง่ตั�งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั�งมีหน้าที�เสนอความเห็นตอ่คณ
ะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัอตัรา

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการ และกรรมการบริษัท เพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณ
าอนมุตัิ และจดัทํา

นโยบายอตัราคา่ตอบแทน และกําหนดเงื�อนไข ในการวา่จ้างผู้บริหารระดบัผู้อํานวยการฝ่ายขึ�นไป  
 9.2.5 การสรรหากรรมการบริหารความเสี&ยง 

คณ
ะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั�งกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยเลือกจากกรรมการเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน โดยมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี เพื�อทําหน้าที�กําหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงเสนอต่อคณ
ะกรรมการ

บริษัทเพื�อพิจารณ
าในเรื�องการบริหารความเสี�ยงโดยรวม ซึ�งครอบคลมุความเสี�ยงในเรื�องต่าง ๆ เช่น ความเสี�ยงด้านกล

ยทุธ์ ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง ความเสี�ยงด้านเครดิต ความเสี�ยงด้านตลาด ความเสี�ยงด้านการปฏิบตัิการ หรือความ
เสี�ยงอื�นๆ ที�มีนยัสําคญั

ต่อบริษัท เป็นต้น รวมทั�งกํากบัดแูล ทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อคณ
ะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบั

นโยบายการบริหารความเสี�ยง วิธีปฏิบตัิที�เป็นมาตรฐาน กลยทุธ์และการวดัความเสี�ยงโดยรวมเพื�อให้มั�นใจได้ว่ากลยทุธ์
การบริหารความเสี�ยงได้นําไปปฏิบตัิอยา่งเหมาะสม 
 9.2.6 การสรรหาผู้บริหาร 

คณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณ

าคุณ
สมบตัิและความเหมาะสมของบุคลากรที�มี

ประสบการณ์
และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที�เกี�ยวข้องเพื�อดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับ

ผู้อํานวยการฝ่ายขึ�นไป โดยจะเสนอให้คณ
ะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณ

ะกรรมการบริษัท
พิจารณ

าแตง่ตั�ง 
 9.3 ค่าตอบแทนคณ

ะกรรมการและผู้บริหาร 

9.3.1 ค่าตอบแทนที&เป็นตวัเงนิ 

กรรมการ 

ตามมติที�ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี 2553 เมื�อวันที� 30 เมษายน 2553 ได้มีมติกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี 2553 ดงันี� :- 

1) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
จํานวน  

30,000 บาท 
ตอ่ครั�ง 

กรรมการ 
จํานวน  

20,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

สาํหรับกรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
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2) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณ
ะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวน  
15,000 บาท 

ตอ่ครั�ง 

กรรมการ 
จํานวน  

10,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

3) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานคณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จํานวน  
15,000 บาท 

ตอ่ครั�ง 

กรรมการ 
จํานวน  

10,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

ทั�งนี� บริษัทไมม่ีการจดัประชมุคณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2553 จึงไมม่ีค่าตอบแทน

ดงักลา่วเกิดขึ�นในปี 2553 

นอกจากนี� ในปี 2553 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี�ยประชุมคณ
ะกรรมการบริหาร และคณ

ะกรรมการบริหาร
ความเสี�ยง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณ

ะกรรมการบริษัท และคณ
ะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี� :- 

รายชื�อ 

ปี 2553 
รอบ 9 เดือน ปี 2554 

จํานวนครั�งที�เข้าร่วมประชมุ 
คา่ตอบแทน 

(บาท) 

จํานวนครั�งที�เข้าร่วมประชมุ 
คา่ตอบแทน 

(บาท) 
กรรมการ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง 

1. ดร.ปรัชญ
า เปี�ยมสมบรูณ์

 
3/3 

- 
90,000 

7/7 
- 

- 
210,000 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณ
รงค์  

อยูถ่นอม 
3/3 

3/3 
90,000 

7/7 
6/8 

- 
200,000 

3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์
  

ปานมะเริง 
3/3 

3/3 
105,000 

7/7 
8/8 

3/3 
305,000 

4. นายนพปฏล เจสนั จิรสนัติ D 
3/3 

3/3 
90,000 

7/7 
7/8 

- 
210,000 

5. นายกณ
วรรธน์ อรัญ

 
2/3 

2/3 
60,000 

7/7 
8/8 

3/3 
250,000 

6. นายสงวนเกียรติ D ลิ�วมโนมนต์ 
3/3 

- 
60,000 

5/7 
- 

- 
100,000 

7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน 
3/3 

- 
60,000 

5/7 
- 

- 
100,000 

8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ 
3/3 

- 
- 

7/7 
- 

3/3 
- 

9. นางสาวค ูเมนไว 
3/3 

- 
- 

6/7 
- 

- 
- 

10. นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ 
1/3 

- 
- 

3/7 
- 

- 
- 

 

อนึ�ง ตามที�ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื�อวันที� 29 เมษายน 2554 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทประจําปี 2554 ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี�ยประชุม ค่าเบี�ยประกันภัยทางธุรกิจ 
คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื�น เป็นจํานวนไมเ่กิน 6,000,000 บาท ซึ�งมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี� :- 
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1) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 
จํานวน  

30,000 บาท 
ตอ่ครั�ง 

กรรมการ 
จํานวน  

20,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

ยกเว้น กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ, นางสาวค ูเมน ไว และนางสาวศรุตา 
จิรธรรมศิริ จะไมม่ีสทิธิได้รับคา่เบี�ยประชมุนี� 

2) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณ
ะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวน  
15,000 บาท 

ตอ่ครั�ง 

กรรมการ 
จํานวน  

10,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

3) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานคณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

จํานวน  
15,000 บาท 

ตอ่ครั�ง 

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
จํานวน  

10,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

ยกเว้น กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ จะไมม่ีสทิธิได้รับคา่เบี�ยประชมุนี� 

4) 
คา่เบี�ยประชมุคณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

ประธานคณ
ะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

จํานวน  
15,000 บาท 

ตอ่ครั�ง 

กรรมการบริหารความเสี�ยง 
จํานวน  

10,000 บาท 
ตอ่คนตอ่ครั�ง 

ยกเว้น กรรมการที�เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ จะไมม่ีสทิธิได้รับคา่เบี�ยประชมุนี� 

5) 
ส่วนที�เหลือให้สํารองไว้สําหรับการจ่ายโบนัส ค่าเบี�ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และ
คา่ตอบแทนอื�น ให้แก่คณ

ะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณ
ะกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

ทั�งนี� บริษัทไม่มีการจดัประชุมคณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในช่วง  9 เดือนแรกของปี 

2554 จึงไมม่ีคา่ตอบแทนดงักลา่วเกิดขึ�นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 
 

ผู้บริหาร 

ในปี 2553 และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินให้แก่ผู้บริหาร อนัได้แก่ 
เงินเดือน โบนสั  และสวสัดิการอื�นๆ  จํานวนรวม 8.02 ล้านบาท และ 7.04 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 9.3.2 ค่าตอบแทนอื&น 

 
- ไมม่ี – 

 9.4 การกาํกับดู แลกิจการ 

บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที�ดี (Code of Best Practice) เพื�อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะทําให้เกิดความเชื�อมั�นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที�เกี�ยวข้องทุกฝ่าย 
ดงันั�น คณ

ะกรรมการบริษัทจึงได้มกีารกําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ ซึ�งเป็นการปฏิบตัิตามแนวทางการกํากบัดแูล
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กิจการที�ดีซึ�งกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยหลกัการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุม

หลกัการ 5 หมวด ดงันี� :- 
 หมวดที& 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความสาํคญั
ในสทิธิพื

�นฐานตา่งๆ ของผู้ถือหุ้น ทั�งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ
นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื�อ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที�ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่าง
เพียงพอ สทิธิในการที�จะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น 
สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสาํคญั

ของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั�ง
ผู้สอบบญั

ชี การอนมุตัิธุรกรรมที�สาํคญั
และมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

นอกเหนือจากสทิธิพื
�นฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเรื�องต่างๆ ที�เป็นการอํานวยความสะดวก

ในการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้น ดงันี� :- 

1. บริษัทจะจดัให้มีการประชมุใหญ่
สามญั

ประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน 4 เดือนนบัจากวนัสิ�นสดุรอบบญั
ชีใน

แตล่ะปี พร้อมทั�งจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุ และข้อมลูประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบลว่งหน้าก่อน
วนัประชมุ 7 วนั ก่อนการประชมุ และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์แจ้งวนันดัประชุมลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนัก่อนที�จะ
ถึงวนัประชมุ โดยในแตล่ะวาระการประชมุจะมีความเห็นของคณ

ะกรรมการประกอบไปด้วย 

2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้องทั�งชี�แจ้งสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมติของผู้ถือหุ้น 

3. ในกรณี
ที�ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งที�บริษัทได้จดัสง่ไป
พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้า
ก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรสของเลขานกุารคณ

ะกรรมการบริษัท 

5. ในการประชมุบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั�งข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที�ประชุมใน
ประเด็นตา่งๆ อยา่งอิสระและเทา่เทียมกนั ทั�งนี� ในการประชมุผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที�เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุ
เพื�อตอบคําถามและให้ข้อมลูรายละเอียดในที�ประชมุ 
 หมวดที& 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatm

ent of Shareholders) 

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกําหนดให้สิทธิออกเสียงในที�ประชุมเป็นไปตาม
จํานวนหุ้น โดยหนึ�งหุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึ�งเสยีงและไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการจํากดัหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น ไมว่า่จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 ผู้ถือหุ้นสว่นน้อย นกัลงทนุสถาบนั ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระ
เป็นผู้มีหน้าที�ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง
กรรมการอิสระซึ�งจะพิจารณ

าดําเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเรื�อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณี

เป็นข้อเสนอแนะที�เป็นเรื�องสําคญั
และมีผลต่อผู้มีสว่นได้เสีย
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โดยรวม หรือมีผลตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื�องดงักลา่วต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณ
า

กําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

การดําเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตามลําดบัวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละ
วาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณ

าอย่างชดัเจน รวมทั�งจะไม่เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าโดยไม่จําเป็น โดยเฉพาะวาระที�มีความสําคญั

ที�ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 
ทั�งนี�ในกรณี

ที�ผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะที�บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชุม การ
ลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งโปร่งใสตามลาํดบัวาระที�กําหนด โดยวาระการเลอืกตั�งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สทิธิในการแตง่ตั�งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน 

  
นอกจากนั�นบริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบคุคลที�

เกี�ยวข้อง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทั�งคู่สมรสและบตุรที�
ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว) โดยห้ามบคุคลที�เกี�ยวข้องทําการซื�อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั�วโมง
ภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้แก่สาธารณ

ชนแล้ว รวมทั�งห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูนั�นตอ่บคุคลอื�นด้วย 

 
บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี�ยวกบัหน้าที�ที�ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท และ

บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณี

ที�กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื�อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ

ญ
ัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการ ให้สํานกังานคณ
ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ เพื�อ

เผยแพร่ตอ่สาธารณ
ะตอ่ไป 

 หมวดที& 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

บริษัทได้ให้ความสาํคญั
ตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้มีสว่นได้เสยีภายใน ได้แก่ พนกังานและ

ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีสว่นได้เสยีภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุและ
ข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒั

นาธุรกิจของบริษัท ดงันั�นบริษัทจะ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี นอกจากนั�น
บริษัทยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียแต่ละกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้แก่บริษัทตาม
แนวทาง ดงัตอ่ไปนี� :- 

(ก) 
ผู้ถือหุ้น 

: 
บริษัทมุ่งเน้นพฒั

นาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง  ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทมี
รายได้และผลกําไรเพิ�มขึ�นได้  เป็นการเพิ�มมลูค่าของบริษัทและสง่ผลให้ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้รับผลตอบแทนสงูสดุ  

(ข) 
ลกูค้า 

: 
บริษัทคํานึงถึงคุณ

ภาพและมาตรฐานของผลิตภณั
ฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และ

รับผิดชอบตอ่ลกูค้าด้วยความซื�อสตัย์และเป็นธรรม  
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(ค) 
คูค้่า 

: 
บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  เป็นไปตามเงื�อนไขทางการ
ค้า และ/หรือข้อตกลงในสญั

ญ
าที�ทําร่วมกนั เพื�อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทาง

ธุรกิจซึ�งจะเป็นประโยชน์ทกุฝ่าย 
(ง) 

คูแ่ขง่ 
: 

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะ
ปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแขง่ขนัที�ดี  

(จ) 
 

พนกังาน 
: 

บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการที�เหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพื�อพฒั

นาความรู้
ความสามารถของพนกังาน 

(ฉ) 
ชมุชนและสงัคม 

: 
บริษัทให้ความสาํคญั

และรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม และให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เกื�อกูลและสร้างสรรค์ต่อสงัคม
ตามความเหมาะสม  

(ช) 
สิ�งแวดล้อม 

: 
บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และวางแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�อง  

ทั�งนี�บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสีย 
เหลา่นั�นได้รับการดแูลอยา่งดี 

 
หมวดที& 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัดีถึงความสาํคญั
ของการเปิดเผยข้อมลูที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั�งรายงานข้อมลู

ทางการเงินและข้อมลูทั�วไป ตามหลกัเกณ
ฑ์ของสาํนกังานคณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื�นที�สําคัญ

ที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ�งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทตอ่ผู้ถือหุ้น 
นกัลงทนุ และสาธารณ

ชนผา่นช่องทางและสื�อการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของสํานกังานคณ
ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.chowsteel.com 

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์นั�น บริษัทมีการจัดตั�งฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์(Investor Relations)เพื�อทํา
หน้าที�ติดต่อสื�อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั�งนักวิเคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ทั�งนี�คณ

ะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขั�นตาม
มาตรฐานการบญั

ชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญั
ชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ

รวมทั�งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึ�งในการนั�นคณ
ะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุ

ภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 
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หมวดที& 5 ความรับผิดชอบของคณ
ะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 1. โครงสร้างคณ
ะกรรมการ 

คณ
ะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคญั

ในการกําหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญั

ในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ปัจจบุนัคณ
ะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย กรรมการที�เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที�ไม่

เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน โดยกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ใน 7 ท่านดงักลา่ว มีคณุ
สมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ซึ�งจะทําให้เกิด

การถ่วงดลุในการออกเสยีงพิจารณ
าเรื�องตา่งๆ ตลอดจนมคีณ

ะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบไปด้วยคณ
ะกรรมการอิสระ 

4 ทา่น ทําหน้าที�เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นในการทําหน้าที�กํากบัดแูลดําเนินงานของบริษัทให้มีความถกูต้องและโปร่งใส 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามญั
ประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งหนึ�งในสาม 

ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�
จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั�นให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั�นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจ
ได้รับเลอืกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้ 

นอกจากนี� 
คณ

ะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั�งคณ
ะอนุกรรมการ 4 ชุด 

ได้แก่ 
คณ

ะกรรมการตรวจสอบ 
คณ

ะกรรมการบริหาร คณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณ

ะกรรมการบริหารความเสี�ยง เพื�อปฏิบตัิ
หน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้คณ

ะกรรมการบริษัทพิจารณ
าหรือรับทราบ ซึ�งคณ

ะอนกุรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที�
ตามที�ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที�ของคณ

ะกรรมการแตล่ะชดุ  

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหว่างคณ
ะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย

คณ
ะกรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย  ในขณ

ะ
ที�ผู้บริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด ดงันั�นประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทั�งสองตําแหน่งต้องผ่านการคดัเลือกจากคณ

ะกรรมการบริษัท
เพื�อให้ได้บคุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ 

ทั�งนี� บริษัทมีเลขานุการคณ
ะกรรมการบริษัทซึ�งทําหน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎเกณ

ฑ์ต่างๆ ที�คณ
ะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที�ในการดูแลกิจกรรมของคณ
ะกรรมการ 

รวมทั�งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณ

ะกรรมการ 
 2. บทบาท หน้าที& และความรับผิดชอบของคณ

ะกรรมการ 

คณ
ะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ ทกัษะและความเชี�ยวชาญ

ที�หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา 
ซึ�งเป็นที�ยอมรับ โดยคณ

ะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที�
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณ

ะกรรมการ
บริษัทจึงได้จดัตั�งคณ

ะกรรมการชดุตา่งๆ เพื�อติดตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท 
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2.1 นโยบายการกาํกับดู แลกิจการ 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ซึ�งที�ประชุมคณ

ะกรรมการบริษัท
ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทั�งนี� คณ

ะกรรมการจะได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่วเป็นประจํา นอกจากนี� ภายหลงัจากที�หุ้นสามญั

ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว 
บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามที�สํานกังานคณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกํากับดูแล
กิจการไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

 2.2 จรรยาบรรณ
ธุรกิจ 

บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัิเกี�ยวกบัจรรยาบรรณ
ของคณ

ะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื�อให้ผู้เกี�ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที�ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และเที�ยงธรรมทั�งการปฏิบตัิต่อ
บริษัท ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ สาธารณ

ชนและสงัคม รวมทั�งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่วเป็น
ประจํา 

ทั�งนี� บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ
ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที�วา่ การตดัสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นั�น และควรหลกีเลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

โดยกําหนดให้ผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวโยงกับรายการที�พิจารณ
า 

ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง
ความสมัพนัธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณ

าตดัสนิ รวมถึงไมม่ีอํานาจอนมุตัิ
ในธุรกรรมนั�นๆ 

คณ
ะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณ

ะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ซึ�งได้มีการพิจารณ
าความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 

และได้ปฏิบัติตามหลกัเกณ
ฑ์ที�ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสํานกังานคณ
ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั�งจะได้มีการ

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย 
 2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความสาํคญั
ตอ่ระบบควบคมุภายในทั�งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพื�อให้เกิดความมี

ประสทิธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้กําหนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารไว้เป็น
ลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�
ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแต่งตั�งคณ

ะกรรมการตรวจสอบ เพื�อทํา
หน้าที�ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมี
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การวา่จ้างผู้เชี�ยวชาญ
จากภายนอกเพื�อทําหน้าที�ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจสอบตอ่

คณ
ะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าการปฏิบตัิงานหลกัที�สําคญั

ของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที�กําหนดและมี
ประสทิธิภาพ 

 2.5 การบริหารความเสี&ยง 

บริษัทได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในที�มีอยู่ เพื�อพิจารณ
าหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ�น 
 2.6 รายงานของคณ

ะกรรมการ 

คณ
ะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญั

ชีและการเงิน และผู้สอบบญั
ชี

มาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณ
ะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณ

ะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท รวมทั�งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณ

ะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึ�นตามมาตรฐานการบญั

ชีรับรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญั

ชีของบริษัท รวมทั�งจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที�สําคญั
 ทั�งข้อมลูทางการเงิน และ

ไมใ่ช่การเงิน บนพื
�นฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสมํ�าเสมอ 

 3. การประชุมคณ
ะกรรมการ 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชมุคณ
ะกรรมการบริษัทอยา่งน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีการ

ประชมุพิเศษเพิ�มตามความจําเป็น มีการสง่หนงัสอืเชิญ
ประชมุลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแตใ่นกรณี

จําเป็นรีบด่วน
เพื�อรักษาสทิธิประโยชน์ของบริษัท ทั�งนี�ในการประชมุแตล่ะครั�งได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชดัเจน มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที�ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณ

ะกรรมการล่วงหน้า เพื�อให้คณ
ะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที�บริหารเป็นผู้ร่วมกนักําหนดวาระการประชุมและ
พิจารณ

าเรื�องเข้าวาระการประชุมคณ
ะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆเพื�อ

เข้ารับพิจารณ
าเป็นวาระการประชุมได้ โดยที�กรรมการทกุท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย 

และมีประธานที�ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที�ได้จากการประชุม ทั�งนี�ในการลงมติในที�ประชุม 
คณ

ะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสยีงหนึ�งเสยีง โดยกรรมการที�มีสว่นได้เสียจะไม่เข้า
ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชุมจะออกเสียง
เพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสยีงเพื�อชี�ขาด นอกจากนี�รายงานการประชุมจะถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์

อกัษรภายหลงัมีการประชุมเสร็จ 
และจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผ่านการรับรองจากคณ

ะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณ
ะกรรมการบริษัทและผู้ที�เกี�ยวข้อง

ตรวจสอบได้ 

ในปี 2553 และงวด 9 เดือนปี 2554 บริษัทได้จดัประชมุคณ
ะกรรมการทั�งสิ�น 3 ครั�ง และ 7 ครั�ง ตามลาํดบั โดยมี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น ดงันี� :-  
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ทั�งนี� ในการประชุมคณ

ะกรรมการในปี 2554 เป็นต้นไป บริษัทจะดําเนินการจดัส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมลว่งหน้าทกุครั�ง เพื�อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที�จะศึกษาข้อมลูในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้
เลขานกุารคณ

ะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทกุครั�ง โดยเลขานกุารคณ
ะกรรมการจะเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

และจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณ
าลงลายมือชื�อรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที�ประชุมรับรองในวาระแรก

ของการประชมุครั�งถดัไป รวมทั�งเป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเกี�ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
ในภายหลงั 
 4. ค่าตอบแทน 

บริษัทแตง่ตั�งคณ
ะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้

อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน 
เพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการอนมุตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามญั

ประจําปี 
(Annual General Meeting: AGM) 

ทั�งนี� บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที�สํานักงาน
คณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
   

รายชื�อ 
ตําแหนง่ 

 จํานวนครั�งที�เข้าร่วมประชมุ 
 

 
ปี 2553 

  9 เดือน ปี 2554  
1. ดร.ปรัชญ

า   เปี�ยมสมบรูณ์
 

ประธานกรรมการ 
3/3 

7/7 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณ
รงค์            

อยูถ่นอม 
รองประธานกรรมการ  

และกรรมการตรวจสอบ 
3/3
 

7/7 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาภรณ์
   

    ปานมะเริง 
กรรมการ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3/3
 

7/7 

4. นายนพปฏล เจสนั  จิรสนัติ D 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

3/3
 

7/7 

5. นายกณ
วรรธน์  อรัญ

 
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2/3
 

7/7 

6. นายสงวนเกียรติ D  ลิ�วมโนมนต์ 
กรรมการ 

3/3
 

5/7 

7. นายมาร์ค ดี. เรมจีาน 
กรรมการ 

3/3
 

5/7 

8. นายอนาวิล  จิรธรรมศิริ 
กรรมการ 

3/3
 

7/7 

9. นางสาวค ู เมนไว 
กรรมการ 

3/3
 

6/7 

10. นางสาวศรุตา  จิรธรรมศิริ 
กรรมการ 

1/3
 

3/7 
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5. การพ
ัฒ

นากรรมการและผู้บริหาร 

คณ
ะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี�ยวข้องในระบบกํากบัดแูลกิจการ

ของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื�อให้การ
ปฏิบตัิงานมีการพฒั

นาอยา่งตอ่เนื�อง หากมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที�มี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื�องภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการที�ดี 

 
9.5 การดู แลเรื&องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึ�งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณ

ชนไปใช้เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั�งการซื�อขายหลกัทรัพย์ ดงันี� :- 

-  
ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั�งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ
ตน คูส่มรส และบตุรที�ยงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตาม
มาตรา 275 แหง่พระราชบญั

ญ
ตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

- 
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ต้องรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญั
ญ

ัติหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทําการถดัไปจากวนัที�เกิดรายการเปลี�ยนแปลงและจดัสง่สําเนา
รายงานนี�ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที�สง่รายงานตอ่สาํนกังานคณ

ะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

-  
บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้องที�ได้รับทราบข้อมูลภายในที�เป็น
สาระสาํคญั

 ซึ�งมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซื�อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั�นจะเปิดเผยต่อสาธารณ

ชน และอย่าง
น้อย 24 ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณ

ชนแล้ว รวมทั�งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที�เป็น
สาระสาํคญั

นั�นตอ่บคุคลอื�น 

บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ�งเริ�มตั�งแต่การ
ตกัเตือนเป็นหนงัสอื ตดัคา่จ้าง พกังานชั�วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั�งนี� การลงโทษจะพิจารณ

าจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั�นๆ 
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9.6 บุคลากร  
 

จํานวนพนักงานทั�งหมดของบริษัท ณ
 วันที� 30 กันยายน 2554 มีจํานวนทั�งสิ�น 444  

คน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี� :- 
 

    

 
จํานวนพนกังานทั�งหมดของบริษัทย่อย ณ

 วนัที� 30 กนัยายน 2554 มีจํานวนทั�งสิ�น 36 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) 
ประกอบด้วยพนกังานตามสายงานดงันี� :- 
 

    

ทั�งนี� บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที�สาํคญั
ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

 คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัท (ไมร่วมผู้บริหาร) 

ในปี 2553 และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินให้แก่พนักงานที�ไม่ใช่
ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวสัดิการอื�นๆ จํานวนรวม 86.83 ล้านบาท 
(จํานวนพนกังาน 318 คน) และจํานวนรวม 65.40  ล้านบาท (จํานวนพนกังาน 444  คน) ตามลาํดบั 
   

หน่วยงาน 
จาํนวนพ

นักงาน (คน) 

ฝ่ายผลติ 
263 

ฝ่ายโลจิสติกส์ 
45 

ฝ่ายควบคมุคณุ
ภาพ 

22 
ฝ่ายซอ่มบํารุง 

46 
ฝ่ายความปลอดภยั 

19 
ฝ่ายบญั

ชี 
10 

ฝ่ายการเงิน 
3 

ฝ่ายบคุคลและสวสัดกิาร 
26 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ฝ่ายการตลาด 

2 1 
ฝ่ายจดัซื�อ 

5  
รวม 

444 

หน่วยงาน 
จาํนวนพ

นักงาน (คน) 

ฝ่ายโลจิสติกส์ 
33 

ฝ่ายบญั
ชี 

1  
ฝ่ายการเงิน 

2 
รวม 

36 
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คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัทยอ่ย (ไมร่วมผู้บริหาร) 

ในปี 2553 (บริษัทย่อยเริ�มประกอบธุรกิจเชิงพาณิ
ชย์ในเดือนกันยายน 2553) และ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 

2554 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินให้แก่พนกังานที�ไม่ใช่ผู้บริหาร อนัได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา 
โบนสั ค่าครองชีพ และสวสัดิการอื�นๆ  จํานวนรวม 1.58 ล้านบาท (จํานวนพนกังาน 37 คน) และจํานวนรวม 4.98 ล้าน
บาท (จํานวนพนกังาน 36 คน) ตามลาํดบั 
 

นโยบายในการพ
ัฒ

นาพ
นักงาน 

บริษัทได้เลง็เห็นถึงความสาํคญั
ในการพฒั

นาบคุลากรของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ ดงันั�น
บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒ

นาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื�อง โดยบริษัทได้จัดทําระบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยมีตวัชี�วดัประสิทธิภาพทั�งในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน และทบทวนลกัษณ

ะงานให้
สอดคล้องกบัแผนงานทางธุรกิจ เพื�อนําไปสูก่ารสร้างระบบการพฒั

นาศกัยภาพของบคุลากร ทั�งนี�บริษัทได้วางแนวทาง
โดยกําหนดแผนการฝึกอบรมและพฒั

นาพนกังานในสว่นตา่งๆ ของบริษัท เพื�อให้เหมาะสมกบัแผนการพฒั
นาองค์กร และ

กําหนดแผนการฝึกอบรมและพฒั
นาโดยการสํารวจความต้องการและความจําเป็นของฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื�อความ

เหมาะสมและเพิ�มประสทิธิภาพในการทํางานของหนว่ยงานนั�นๆ 


