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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ

ผูอํานวยการ
ฝายบริหารการตลาด

ฝายบริหารการตลาด

ฝายสงเสริมการขายและสารสนเทศ ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและวิชาการ

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
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บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท 5 ชุ ด คื อ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตางๆ เหลานี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543
(รวมทั้งประกาศใดๆ ที่เกี่ยวของที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ทุกประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นพ.ดร.วิชาญ
2. ดร.ธรรมนูญ
3. นายบุญญาบารมี
4. นางนารถฤดี
5. นายสุวัฒน
6. นายอัครวิทย
7. นายวรดิศ
8. นายสุทัศน
9. นางสาวพชรพร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วิทยาศัย
อานันโทไทย
สวางวงศ
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ขันธแกว
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร
อุนศรี

โดยมี นางทัศนีย ทองดี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ ลงลายมือชื่อรวมกับ นางสาวพชรพร อุนศรี
หรือ นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(ตามที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548)
1. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจบริหารบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับ
ดูแลการบริหารการจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาว เพื่อให
แนใจวาฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
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4. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแตงตั้ง มอบหมายหรือแนะนํา ใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน และงบประมาณการ
ดําเนินงานของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่กํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยจั ด ให มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในเป น ผู ติ ด ตามและดํ า เนิ น การร ว มและประสานงานกั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชนของบริษัท
เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ย วกับการใหเชากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอย กรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
2. นายบุญญาบารมี สวางวงศ
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน

หมายเหตุ : ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนางนารถฤดี ธรรมวัน เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีและการเงิน

โดยมี นายภูวดล เมืองซื่อ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. (ตามที่ได รับ อนุมั ติโ ดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษั ท เบตเตอร เวิลด กรีน จํ ากัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อ วั นที่ 18
กุมภาพัน ธ 2548)สอบทานใหบ ริษั ท มีการรายงานทางการเงิ น อย า งถูกตอ งและเป ด เผยอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน
เรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยง หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมถึงใหความเห็นถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการดังกลาว
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
9. มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เปน
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
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3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายธรรมนูญ
2. นายบุญญาบารมี
3. นางนารถฤดี
4. นายสุวัฒน
5. นายสุทัศน

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

อานันโทไทย
สวางวงศ
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
บุณยอุดมศาสตร

โดยมีนายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ตามที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550)
1. สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และดําเนินการใหมั่นใจไดวาองคกรมีการ
จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
4. นําเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงดานตางๆ ที่สําคัญใหกับคณะกรรมการบริษัท
5. ใหคําแนะนํากับบริษัทในดานงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
6. ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายบุญญาบารมี สวางวงศ
นายอัครวิทย ขันธแกว
นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(ตามที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550)
1. พิจารณาโครงสราง องคประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ ใน
กรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทประจําป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
นายวันชัย เหลืองวิริยะ
นายเอกรินทร เหลืองวิริยะ
นางสาวจารุวรรณ โพธิ์แจง
นางพรเพ็ญ เผารัชตพิบูลย

โดยมีนางพรเพ็ญ เผารัชตพิบูลย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(ตามที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548)
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของ
บริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทาง
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
กําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัท
4. อาจแต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ
ได
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อผลประโยชนของบริษัท โดยมีอํานาจอนุมัติในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
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6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอย หรื อการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนในกรณีดั งกลาว รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความ
เห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2550 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายสุวัฒน
2. นายวันชัย
3. นายเอกรินทร
4. นายสุทัศน

เหลืองวิริยะ
เหลืองวิริยะ
เหลืองวิริยะ
บุณยอุดมศาสตร

5. นายศุภวัฒน
6. นายอนุวัตร
7. นางสาวพชรพร
8. นางพรเพ็ญ
9. นางทัศนีย
10. นายภูวดล

คุณวรวินิจ
หัชชะวณิช
อุนศรี
เผารัชตพิบูลย
ทองดี
เมืองซื่อ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ
รองกรรมการผูจัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และ
รักษาการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายบริหารการตลาด
ผูจัดการศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
ผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและวิชาการ
ผูจัดการฝายสงเสริมการขายและสารสนเทศ
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
(ตามที่ไดรับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548)
1. ควบคุมดูแล และใหคําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแตละวัน
2. เขาดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดําเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
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5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
6. มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหามา
ซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึ่งเครื่องมือ
ทรัพยสิน และบริการ เพื่อผลประโยชนของบริษัท โดยมีอํานาจอนุมัติในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท รวมถึงการมอบ
อํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตน เพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจําเปน และเปนการ
ดําเนินธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
8. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือ
บุค คลที่ มีสว นไดเสี ย กั บ บริ ษัท หรือ บริ ษั ท ย อ ย ตามที่ กําหนดไวใ นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของ
กรรมการผูจัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให
บุคคลอื่นกระทําในนามของตนเอง ในกรณีดั งกลาว นิ ติกรรมนั้นจะตองนําเสนอเพื่อ ใหได ความเห็นชอบโดยผาน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมายตอไป
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบ
ตอสาธารณชนและเปนบุคคลที่มีชื่ออยูในระบบขอมูลรายชื่อผูบริหารตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการตามเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มา
ประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท เป น ต น เพื่ อ นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง (แล ว แต ก รณี ) โดยมี
หลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
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3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใช
จํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม แตไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูคัดเลือก และสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
5.1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
5.2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็
ได
5.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขา
เปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
ผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิส ระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ใหสอดคลอง
กับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ
ขายหุนที่ออกใหม โดยจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท โดยรวมหุนที่ถือโดยบุคคลที่
เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน
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3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใช
วิ จ ารณญาณอย า งอิ ส ระ และไม มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ทํ า ให ไ ม ส ามารถให ค วามเห็ น อย า งเป น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การ
ดําเนินงานของบริษทั
นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณ
ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตํา แหนงใหมได กรณีที่ตํา แหน ง
กรรมการตรวจสอบว า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใดนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให ค ณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน
กรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
9.2.3 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือผูบริหาร
ระดับสูงที่มาจากสายงานตางๆ รวมแลวไมเกิน 5 คน โดยกําหนดใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองเปน
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และกําหนดใหมีการประชุมอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คนเขารวมประชุม
9.2.4 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการไม
เกิ น 4 คน โดยกํ า หนดให ป ระธานคณะอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน ต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ ทั้ ง นี้
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตไมเกิน 2 วาระติดตอกัน และกําหนดใหมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจํานวนไมนอยกวา
3 คนเขารวมประชุม
9.2.5 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ
บริษัทยอยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
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9.2.6 การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ในป 2549 และงวด 6 เดือน ป 2550 บริษัทมีคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุมใหกรรมการของบริษัท
จํานวน 0.61 ลานบาท และ 0.44 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมและคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัท ดังนี้
รายชื่อ

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย
2. ดร.พีรพันธุ พาลุสุข 1/
3. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 1/
4. นายบุญญาบารมี สวางวงศ
5. นางนารถฤดี ธรรมวัน
6. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
7. นายวรดิศ ธนภัทร
8. นายอัครวิทย ขันธแกว
9. นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร 2/
10. นางสาวพชรพร อุนศรี 3/
11. นายวันชัย เหลืองวิริยะ 4/

ป 2549
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
1/1
3/3
5/5
-

6 เดือน ป 2550
คาตอบแทน จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม คาตอบแทน
(ลานบาท) กรรมการ
กรรมการ
(ลานบาท)
ตรวจสอบ
0.10
4/4
0.08
0.14
3/3
2/2
0.07
0.09
4/4
2/2
0.06
0.09
4/4
2/2
0.06
0.04
4/4
0.04
0.04
4/4
0.04
0.04
3/4
0.03
0.01
4/4
0.04
0.02
1/1
0.01
0.04
1/1
0.01

หมายเหตุ : 1/ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2550 แทน ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ที่ลาออก
2/ นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในเดือนกันยายน 2549
3/ นางสาวพชรพร อุนศรี ลาออกจากการเปนกรรมการในเดือนกันยายน 2549 และไดรับการแตงตั้งใหมอีกครั้งหนึ่งจากมติ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ในเดือนพฤษภาคม 2550
4/ นายวันชัย เหลืองวิริยะ ลาออกจากการเปนกรรมการในเดือนพฤษภาคม 2550

อนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 มีมติใหกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2550 โดยคาเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาทตอ
ครั้ง และ คาเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาทตอครั้ง
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ผูบริหาร
ป 2549

เงินเดือน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โบนัส
อื่นๆ
รวม

จํานวน
(คน)
10
10
10
10

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
11.02
0.32
0.31
0.09
11.73

6 เดือน ป 2550
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
10
6.69
10
0.23
10
0.46
10
0.04
7.42

9.3.2 คาตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ไดกําหนดใหมีการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.25 ของทุนชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายหุนในครั้งนี้ โดยกําหนดเสนอขายในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายตอประชาชนครั้งแรกซึ่งเทากับราคาหุน
ละ 3.00 บาท ซึ่งในจํานวนนี้ บริษัทไดจัดสรรหุนจํานวน 1,600,000 หุน ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท โดย
จํานวนหุนที่กรรมการและผูบริหารแตละรายไดรับจัดสรรเปนดังนี้
รายชื่อ
1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย
2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย *
3. นายบุญญาบารมี สวางวงศ
4. นางนารถฤดี ธรรมวัน
5. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
6. นายอัครวิทย ขันธแกว
7. นายวรดิศ ธนภัทร
8. นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร
9. นางสาวพชรพร อุนศรี
10. นายวันชัย เหลืองวิริยะ
11. นายเอกรินทร เหลืองวิริยะ
12. นายศุภวัฒน คุณวรวินิจ
13. นางพรเพ็ญ เผารัชตพิบูลย
14. นายอนุวัตร หัชชะวณิช
15. นางทัศนีย ทองดี
16. นายภูวดล เมืองซื่อ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ผูจัดการฝาย
ผูจัดการฝาย
ผูจัดการฝาย
ผูจัดการฝาย

รวม
* หมายเหตุ : ไดรับจัดสรรแทน ดร.พีรพันธุ พาลุสุข ที่ลาออก
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จํานวนหุนที่ไดรับ
จัดสรร (หุน)
200,000
200,000

สัดสวนหุนที่จัดสรร
ใหกรรมการและพนักงาน
5.00%
5.00%

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
70,000
70,000
60,000
50,000
50,000
1,600,000

2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
1.50%
1.25%
1.25%
40.00%
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนําหลักการดังกลาว
เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใส
ความมีประสิทธิภาพของฝายบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใสและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1) การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย
2) การบริหารงานและบริหารความเสี่ยงดวยความรอบคอบและระมัดระวัง การปฏิบัติหนาที่ดวยความสามารถ
และประสิ ท ธิภ าพที่ เ พีย งพอเพื่ อ ให เ กิด ประโยชนสู ง สุด ต อ ผู ถื อ หุ น และมิ ให เ กิด ป ญ หาความขั ดแย ง ทาง
ผลประโยชน
3) การจัดทําแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยมุ ง เน น ถึ ง จริย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ ของทางการเพื่ อ ให
กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการในรายงานประจําป
และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุน และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทั้งในการเขารวม
ประชุม การไดรับสารสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุน และบริษัท ไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม
ไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด) โดยในแต
ละวาระจะมีความเห็นของกรรมการประกอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเขารวมประชุมและลงมติของผูถือหุน
และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดใหเปนผูรับ
มอบอํานาจ โดยบริษัทไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํานาจ
จากผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อกรรมการผูรับมอบอํานาจในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมกับหนังสือนัด
ประชุม
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งสรุปไดดังนี้
พนักงาน :

ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม

เจาหนี้

:

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนดไวในสัญญา

ลูกคา

:

ใหบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคาในราคาที่เหมาะสม เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา พัฒนา
รูปแบบการใหบริการ รักษาความลับของลูกคา และมีระบบในการรับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อ
รีบดําเนินการหาขอยุติดวยความเปนธรรมและโดยเร็วที่สุด

คูแขง

:

ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่อุตสาหกรรมและไมดําเนินธุรกิจที่ทํารายคูแขงขัน

สังคม

:

มีความรับผิดชอบตอสังคมโดยดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และให
การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่เกื้อกูลและสรางสรรคตอสังคมตามความเหมาะสม และดําเนิน
ธุรกิจที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสังคมและสิ่งแวดลอม

4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุน โดยไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทั้งสถานที่จัดประชุมซึ่งสะดวกตอ
การเดินทาง และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่ระบุถึงวาระการประชุมและขอมูลประกอบการพิจารณาตาม
วาระตางๆ ถึงผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 7 วัน โดยในการประชุมประธานที่ประชุมจะเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สอบถามขอสงสัย และใหขอเสนอแนะตางๆ ได
อยางเต็มที่ โดยใหกรรมการเขารวมการประชุมผูถือหุนเพื่อตอบขอสงสัยและรวมแสดงความเห็นในที่ประชุมผู
ถือหุน สําหรับประเด็นซักถามและขอเสนอแนะที่สําคัญจะมีการบันทึกไวในรายงานการประชุม เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได โดยภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แลว บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุนโดยใหกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการเปนผูชี้แนะ และกําหนดนโยบายและมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบกลยุทธ
เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการไปตามที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทดําเนินการเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไดมีการปรับโครงสราง
ธุรกิจในกลุมบริษัท และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขารวมพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันตามรายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน ซึ่งหากมีรายการที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น ขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัท และ/หรือ บุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงที่มิใชการดําเนินการคาตามปกติหรือเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกันจะไมสามารถมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการระหวางกันนั้น
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ได และหากรายการระหว า งกั น เข า ข า ยตามข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง ข อ กํ า หนด หรื อ กฎเกณฑ ข องตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวอยางเครงครัด
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดแจงใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทขอรับรองวา มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง เพื่อผลประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มี
ความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชน และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ จํานวนไมนอยกวา 5 ทาน โดยปจจุบัน
คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวนรวม 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 ของ
กรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร 6 ทาน คิดเปนรอยละ 66.67 ของกรรมการทั้ง หมด โดย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ใน 6 ทานดังกลาว เปนกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเปนตัวแทนของผูถือหุนใน
การทําหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทใหมีความถูกตองและโปรงใส
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทไดแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปน 2 ตําแหนงและไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อเปน
การแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา โดยมีการแบงแยกหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส มี
การถวงดุลอํานาจอยางเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทํารายการที่สําคัญยังคงตองไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนตามแตกรณี นอกจากนี้ อํานาจที่มอบใหคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนการมอบอํานาจที่ไมทําใหบุคคลที่มีสวนไดเสียสามารถอนุมัติ
รายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของตนเองทํารวมกับบริษัทหรือบริษัทยอยได
10. คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่พิจารณาโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม
บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ที่มีความชัดเจนและโปรงใส และนําเสนอตอ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน โดยใหคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแตละทาน และจูงใจพอที่จะสามารถรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถไวได สําหรับการจาย
คาตอบแทนใหแกฝายบริหาร คณะกรรมการบริษัทไดมีการกําหนดใหอยูในระดับที่เหมาะสม และใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารเป ด เผยค า ตอบแทนที่ จ า ยให แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารตามแบบที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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11. การประชุมคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัท คณะกรรมการมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มเติมตามความจําเปน มีการจัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกําหนด
วาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพีย งพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการ
ลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยที่กรรมการทุกทาน
สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย และมีประธานที่ประชุมเปนผูประมวลความเห็นและ
ขอสรุปที่ไดจากการประชุม รายการการประชุมจะถูกจัดทําเปนลายลักษณอักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และ
หลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกเก็บไวเพื่อใหกรรมการและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
12. คณะอนุกรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และปจจุบันไดกําหนดใหมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ ตามรายละเอียดในขอ 9.1
โครงสรางการจัดการ โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติเปนไป
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 และครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่
11 สิ ง หาคม 2548 ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร จํ า นวนรวม 5 คน ซึ่ ง มี อํ า นาจและหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จํานวนรวม 5 คน และ 4 คน ตามลําดับ ซึ่งมี
อํานาจและหนาที่เปนไปตามรายละเอียดในขอ 9.1 โครงสรางการจัดการ
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน โดยบริษัทมีการกําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไว
เปนลายลักษณอัก ษรอยางชัด เจน มีการควบคุมดูแลการใชท รัพยสินของบริษัทใหเกิด ประโยชน และมีการ
แบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ
ระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทกําหนดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่
สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ให ดํ า เนิ น ไปในแนวทางที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น ไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยในชวงป 2548 จนถึงปจจุบัน ฝายตรวจสอบภายในของบริษัทไดทํางานและ
ประสานงานรวมกับบริษัทภายนอก (Outsource) คือ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เพื่อทําหนาที่ดูแลระบบ
ควบคุ ม ภายในและตรวจสอบรายการที่ สํ า คั ญ อย า งสม่ํ า เสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
เต็ ม ที่ ทั้ ง นี้ ในรายงานของบริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จํ า กั ด ลงวั น ที่ 19 มี น าคม 2550 ได ร ะบุ ว า บริ ษั ท มี
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กระบวนการดําเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
สวนที่ 2 ขอ 10 การควบคุมภายใน)
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริหารจะมี
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้ง
ที่มาจากภายนอกและภายใน วิเคราะหปจจัยที่เปนสาเหตุและมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณที่เปน
สาเหตุของปจจัยความเสี่ยง มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความ
เสี่ยงนั้นอยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณชนในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
และรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย โดยเลื อ กนโยบายบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งสม่ํ า เสมอ และใช ดุ ล ยพิ นิ จ อย า ง
ระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุ ผ ลว า การบั น ทึ ก ข อ มู ล ทางบั ญ ชี มี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น และเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การ
ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและ
เปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
รวมทั้งไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ และผูบริหารระดับสูง เปน
ผูดูแลรับผิดชอบพิจารณาความเสี่ยงในระบบงานตางๆ ของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
ในการนําบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ
ประชาชนเปนครั้งแรก บริษัทไดเปดเผยขอมูลตางๆ ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและ
หนังสือชี้ชวนอยางถูกตองครบถวน ตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทมี
นโยบายที่ จ ะเป ด เผยสารสนเทศของบริ ษั ท อย า งถู ก ต อ ง ครบถ ว น ทั น เวลาตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ปจจุบัน บริษัทไดมอบหมายใหฝายการเงินและบัญชี เปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลที่สําคัญของบริษัทแก
นักลงทุน นักวิเคราะห และผูที่สนใจทั่วไป โดยสามารถติดตอทางโทรศัพท 0-2731-0080 หรือทาง e-mail address
bwg@betterworldgreen.com อยางไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทอาจจะแตงตั้งบุคคลที่จะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน
การสื่อสารใหขอมูลดังกลาวตอไป
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9.5

การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
บริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายในวันทําการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้
ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริ ษั ท จะกํ า หนดให ก รรมการ ผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ไ ด รั บ ทราบข อ มู ล ภายในที่ เ ป น
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทกอนที่
งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการ
เปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอ มูลภายในไปใช หาประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณา
จากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 189 คน (ไมรวมผูบริหาร) ประกอบดวย
พนักงานตามสายงานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ฝาย
ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี
ฝายบริหารการตลาด
ฝายสงเสริมการขายและสารสนเทศ
ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและวิชาการ
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายตรวจสอบภายใน
รวม
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จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษทั ยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 31 คน แบงแยกตามบริษัทไดดังนี้
บริษัทยอย

จํานวนพนักงาน (คน)

บริษัท เบตเตอร เวสท แคร จํากัด
ฝายบริหาร
ฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ฝายลูกคาสัมพันธ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายงานควบคุมขนสง
ฝายบริการ
รวม
บริษัท เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต จํากัด
ฝายบริหาร
ฝายธุรการ
ฝายขนสง
รวม
บริษัท เอิรธเท็ค ไวรอนเมนท จํากัด
ฝายบริหารการตลาด
รวม
รวมทั้งสิ้น

2
1
4
1
3
1
12
1
1
16
18
1
1
31

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทในป 2549 ซึ่งมีจํานวน 232 คน (รวมเขาออกระหวางป) เปนจํานวน 25.90
ลานบาท และในงวด 6 เดือนป 2550 ซึ่งมีจํานวน 194 คน (รวมเขาออกระหวางป) เปนจํานวน 16.39 ลานบาท โดยเปน
คาตอบแทนในรูปรายเดือน เชน เงินเดือน คาแรง คาลวงเวลา และเบี้ยขยัน เปนตน ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวรวมคาการตลาด
(คอมมิชชั่น) ที่บริษัทจายใหแกพนักงานของบริษัทในป 2549 และในงวด 6 เดือน ป 2550 เปนจํานวน 2.65 ลานบาท และ
4.08 ลานบาท ตามลําดับทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท พนักงานของบริษัทไดรับการ
จั ด สรรหุน สามั ญ จํ า นวนรวมทั้ งสิ้น 2,400,000 หุน (คิด เปน รอ ยละ 60 ของจํ านวนหุนสามัญ ที่จัด สรรใหก รรมการและ
พนักงานทั้งหมด) โดยกําหนดเสนอขายในราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายตอประชาชนครั้งแรกซึ่งเทากับราคาหุนละ 3.00 บาท
โดยการจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทในครั้งนี้ ไมมีพนักงานรายใดที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญมากกวารอยละ
5 ของจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายทั้งหมด
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัทในป 2549 ซึ่งมีจํานวนรวม 87 คน (รวมเขาออกระหวาง
ป) เปนจํานวน 6.40 ลานบาท และในงวด 6 เดือน ป 2550 ซึ่งมีจํานวนรวม 31 คน (รวมเขาออกระหวางป) เปนจํานวน 3.13
ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปรายเดือน เชน เงินเดือน คาลวงเวลา และเบี้ยขยัน เปนตน ทั้งนี้ สาเหตุที่จํานวนพนักงาน
ของบริษัทยอยในป 2549 และงวด 6 เดือนป 2550 มีความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากไดมีการปรับโครงสรางและสายการ
ปฏิบัติงาน จึงไดมีการโยกยายพนักงานบางสวนเพื่อความเหมาะสม
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทและบริษัทยอยใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและ
ภายนอกที่จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปปรับใชในการทํางาน รวมทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให
พนักงานทํางานกับบริษัทและบริษัทยอยในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ
พนักงานเพื่อเปนการสรางความสามัคคีภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ
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