บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

9 การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหาร
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โครงสรางการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551
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คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2552

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
นายพนม
ควรสถาพร
นายวินัย
ควรสถาพร
นายธนพล
ฉ่ําใจหาญ
นางสาวอลิสา
ควรสถาพร
นายสิราวิชญ
ทรัพยเตชิตมณี
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ
นายธวัชชัย
วรวรรณธนะชัย
นายอําพัน
ยศอมรสุนทร

ตําแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูทางดานบัญชี การเงินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
และคุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง เปนเลขานุการคณะกรรมการของบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นายพนม ควรสถาพร ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นางสาวอลิสา ควรสถาพร หรือนาย
ธนพล ฉ่ําใจหาญ หรือนายวินัย ควรสถาพร โดยสองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี
จํากัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)
1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
2) มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปดเผย
ขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน
3) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
4) พิจารณาอนุมัติผังอํานาจอนุมัติ
5) กํากับ ควบคุม ดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
6) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบการรายอื่น
7) รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
8) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
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ทั้งนี้กําหนดใหกรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแยงในสวนไดเสีย
หรือความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาที่เกี่ยวของกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ณ วันที่ 20 มกราคม 2552
ชื่อ – สกุล
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ
2. นายธวัชชัย
วรวรรณธนะชัย
3. นายอําพัน
ยศอมรสุนทร

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวนิอร จันทรแจมแสง ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด ครั้งที่ 2 / 2551 วันที่ 25 มกราคม 2551)
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3) สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนที่ 2 – หนาที่ 57

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 20 มกราคม 2552
ชื่อ - สกุล
1. นายพนม
ควรสถาพร
2. นายวินัย
ควรสถาพร
3. นางสาวอลิสา
ควรสถาพร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)
1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัท
กําหนด
2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ภายใตขอบเขตวัตถุประสงค และ/หรือ แนวนโยบายของ
บริษัท
3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนพิจารณาอนุมัติ แลวแตกรณี
4) อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท
5) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการใหแกพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณี และ
กฎหมายที่ใชบังคับ
6) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการซื้อ การจัดจาง การ
เชา การเชาซื้อ ทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนมีอํานาจลงทุน และดําเนินการชําระคาใชจายใด ๆ ที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด
7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการไดมอบอํานาจไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติการกูยืมเงิน เบิกเงิน
เกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดย
มีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท กําหนด
8) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือการชําระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท
ตามสัญญา และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไมรวมถึง
อํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
(ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
หรือบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทยอยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด
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ผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ 20 มกราคม 2552

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ - สกุล
นายพนม
ควรสถาพร
นายพนัย
ควรสถาพร
นางวรรณี
ควรสถาพร
นายธนพล
ฉ่ําใจหาญ
นายสนธยา
พรมสุรินทร
นายสมบัติ
บุญเรือง
นางสาวศศิธร
ทองปน

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ผูจัดการแผนกบัญชี

กรรมการผูจัดการ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1 / 2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551)
ใหกรรมการผูจัดการมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบและ
ขอบังคับของบริษัท รายละเอียดอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปไดดังนี้
1) เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2) ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ไดมอบหมาย
3) เป น ผู กํ า หนดและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น การโดยรวมในทางปฏิ บั ติ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
4) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อ เชา หรือลงทุน ตามแผนงานที่ไดมีมติอนุมัติไวแลว หรือ มีอํานาจในการอนุมัติ
หรือยกเลิกการซื้ อ การจ า ง การเชา การเช า ซื้ อ การขาย ทรัพ ยสิน การลงทุน และการชํา ระราคาหรือ
ค า ใช จ า ยต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยมี ร ายละเอี ย ดตามผั ง อํ า นาจอนุ มั ติ ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
5) มีอํานาจในการอนุมัติการซื้อทรัพยสิน หรือการชําระราคาหรือคาใชจายตาง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการ
ดําเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ขอตกลงกับคูคา โดยมีรายละเอียดตามผังอํานาจอนุมัติที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
6) เปนผูพิจารณาเรื่อง กลยุทธทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลําดับของความสําคัญ
7) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
8) มีอํานาจดําเนินการเปดและปดบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความ
สะดวกในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยตองคํานึงถึงประโยชนของบริษัทฯเปนสําคัญ
9) ขออนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด า นต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ โดยผ า นคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท
10) มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน เงินโบนัส ใหแกพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกําหนดคาตอบแทนของบริษัท
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ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตนนั้น จะไม
รวมถึงอํานาจ และ/หรือการมอบอํานาจชวงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผูรับมอบอํานาจชวง หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวของ) มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยง
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว ตามที่ขอบังคับของบริษัทยอยหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด
การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมายจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
หมายเหตุ : ผังอํานาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้
ตําแหนง

สังหาริมทรัพย
ซื้อตอครั้ง

ขายตอครั้ง

อสังหาริมทรัพย
ซื้อตอครั้ง

ขายตอครั้ง

การกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริหาร

50,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

กรรมการผูจัดการ

20,000,000

20,000,000

40,000,000

40,000,000

-

สําหรับการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ และวัตถุดิบ เพื่อใชในการดําเนินงานนั้น หากเปนการสั่งซื้อเพื่อสนับสนุนตอการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัท สามารถอนุมัติไดเปนปกติโดยไมมีการจํากัดวงเงินอนุมัติแตอยางใด
ทั้งนี้การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท คือ การนําเขา การคัดแยก และการจําหนายเชื้อเพลิงถานหินและกะลาปาลม

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ และผูบริหาร
ของบริษัท จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ
บริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการ ดังนี้
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้น ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่
ประชุมผูถือหุน โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
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(2) ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได
กรณีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง เปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับ
เลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะตองเปนกรรมการบริษัทซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย
กําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและ
การเงิน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือผูบริหารจํานวน
หนึ่งตามที่เห็นสมควร และใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
9.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คาตอบแทนคณะกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 ในที่ประชุม
ไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ตามระเบียบวาดวยคาตอบแทนและเบี้ยประชุม
กรรมการของบริษัท
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โดยการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายนามคณะกรรมการ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
นายพนม
นายวินัย
นายธนพล
นางสาวอลิสา
นายสิราวิชญ
รศ.ดร.มนตรี
นายธวัชชัย
นายอําพัน

บําเพ็ญบุญ
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ฉ่ําใจหาญ
ควรสถาพร
ทรัพยเตชิตมณี
โสคติยานุรักษ
วรวรรณธนะชัย
ยศอมรสุนทร

คาตอบแทนคณะกรรมการ
ป 2550
9 เดือนแรกของ ป 2551
140,000
70,000
60,000
70,000
20,000
70,000
170,000
110,000
110,000

หมายเหตุ : - การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทไดรับเบี้ยประชุมจํานวน 20,000
บาทตอครั้ง กรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000 บาทตอครั้ง สําหรับการจัด
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 20,000
บาทตอครั้ง (ทั้งนี้หากเปนการเขารวมประชุมในฐานะกรรมการบริษัท จะไดรับคาเบี้ยประชุม
จํานวน 10,000 บาทตอครั้ง) สําหรับกรรมการตรวจสอบ จะไดรับคาเบี้ยประชุมจํานวน 10,000
บาทตอครั้ง
- บริษัทไมเคยจายเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท โดยเริ่มจายเบี้ยประชุมใหคณะกรรมการ
บริษัท ตั้งแตป 2551 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเริ่มประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
- ที่ประชุมผูถือหุน ประจําป 2551 ไดมีมติกําหนดจายคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 เปน
จํานวนเงินไมเกิน 3 ลานบาท

ข. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวม

ป 2550
จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท)
4
2,035,126.00

9 เดือนแรกของป 2551
จํานวนราย (คน) จํานวนเงิน (บาท)
7
4,564,484.00

หมายเหตุ : คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

2. คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน
- ไมมี -
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไว ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ ทาน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบ
ความคืบหนาจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยแจงใหผูถือหุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ และ
บริษัทถือปฏิบัตใิ นการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนา
กอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยกําหนดใหในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุม
ถูกตอง ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเสนอใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1
ทาน เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ตามปกติ บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนปละ 1 ครั้ง โดย
หากมีวาระที่สําคัญที่จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา บริษัทจะดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป
ในการประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการจะใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่
รวมทั้งจัดเวลาใหเหมาะสม เพื่อใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามเกี่ยวกับบริษัทได
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุน และประธานในที่ประชุม
จะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมให
ผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งจะจัดใหมีขอมูลเพียงพอใน
การพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได
ดวยตนเอง และจัดเตรียมสถานที่ ๆ เดินทางสะดวก รวมถึงวันและเวลาที่เหมาะสม
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
– ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
– การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาตอคูคา
– ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลง
– เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งในดานคุณภาพของการใหบริการที่ดี
ไดมาตรฐาน รักษาความลับของลูกคา
– ประพฤติตามกรอบกติกา การแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
– มีความรับผิดชอบ ตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม โดยมีหนวยงานดูแลทางดานสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะ
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
นอกจากบริษัทจะทําการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัท
จะมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ โดยขอมูลตาง ๆ ที่เปดเผย ทั้งรายงานทางดานการเงินและขอมูลที่
มิใชขอมูลทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ และการกํากับดูแลกิจการ งบการเงิน
ของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป
โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมี
การเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและเพื่อให
ทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
และเปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและ
สามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมเปนระยะเวลาลวงหนา 7 วัน กอนวันประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม
สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัท ในป 2550 – 2551 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2551)
สถิติการเขาประชุม
รายชื่อกรรมการ
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
2. นายพนม
3. นายวินัย
4.นายธนพล
5. นางสาวอลิสา
6. นายสิราวิชญ
7. รศ.ดร.มนตรี
8. นายธวัชชัย
9. นายอําพัน

บําเพ็ญบุญ
ควรสถาพร
ควรสถาพร
ฉ่ําใจหาญ
ควรสถาพร
ทรัพยเตชิตมณี
โสคติยานุรักษ
วรวรรณธนะชัย
ยศอมรสุนทร

ป 2550

ป 2551 (จํากัด)

0/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง
5/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง
0/5 ครั้ง

0/3 ครั้ง
3/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
3/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
0/3 ครั้ง
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
7/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง
6/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง
2/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง
6/7 ครั้ง
6/7 ครั้ง
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หมายเหตุ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ นายวินัย ควรสถาพร นางสาวอลิสา ควรสถาพร นายสิราวิชญ ทรัพยเตชิตมณี รศ.ดร.
มนตรี โสคติยานุรักษ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอําพัน ยศอมรสุนทร ไดรับการแตงตั้งเขาเปนกรรมการบริษัท
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2551 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 โดยบริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดเรียบรอย ตามหนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารจะถูกเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ที่นําสง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใน 3 เดือน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้ง
แบบรายงานประจําป (แบบ 56-2) ที่จัดสงใหผูถือหุนทุกรายพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทมีจํานวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ทาน ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสมกับบริษัทและมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที่ สวนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเปนกรรมการอิสระมีจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน คิดเปนจํานวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการ อีก 1 ทาน ที่เปนกรรมการอิสระ รวมอยูในคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้บริษัทมีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการไวอยาง
ชัดเจน
คณะกรรมการมีบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องดังตอไปนี้
– กําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
– กํากับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติของฝายบริหารอยางสม่ําเสมอ ใหเปนไปตามแผนงาน เพื่อ
บรรลุเปาหมายที่วางไว
– พิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
– ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอยางสม่ําเสมอ โดย บริษัท เอเอสที มาสเตอร
จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทก็ไดทําการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ในการตรวจสอบบัญชีประจําป และไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่สําคัญในระบบดังกลาว
– กําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุม และติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด
บริษัทกําหนดการประชุมคณะกรรมการลวงหนา และแจงใหกรรมการทราบลวงหนา เพื่อจะสามารถจัด
เวลาเขารวมการประชุมได โดยจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ จะพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทน อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
ไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว กรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีห นาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ไดรับ
คาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถือหุน การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ที่มีสาระสําคัญและมีผลกระทบตอบริษัท ถาเปนขอมูลดานการดําเนินงานใหผานความ
เห็นชอบจากกรรมการผูจัดการ แตถาขอมูลใดที่มีผลกระทบตอผูลงทุนตองผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท นโยบายและวิ ธี ก ารติ ด ตามดู แ ลในการนํ า ข อ มู ล ภายในไปใช เ พื่ อ ประโยชน ส ว นตนนั้ น บริ ษั ท มอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารมีการใชขอมูลภายใน
เพื่อประโยชนสวนตัว โดยมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาความผิด ตามมาตรการการลงโทษที่เปนไปตาม
มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท หากพนักงานของบริษัทกระทําความผิดดังกลาว นอกจากนี้ทางบริษัทไดจัดทําเปน
ขอปฏิบัติวา ทางคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารของบริษัท หามทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา 15 วัน
ในชวงระยะเวลากอนการนําเสนองบการเงินประจํางวดตอสํานักงาน ก.ล.ต.
9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท มีดังนี้
ฝาย
ฝายโรงงาน 1 จังหวัดสมุทรสาคร
ฝายโรงงาน 2 จังหวัดเพชรบุรี
ฝายโรงงาน 3 จังหวัดอยุธยา
ฝายขาย
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายตางประเทศ
ฝายบุคคล
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
97
8
6
2
3
2
1
119
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จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
133
33
6
13
16
5
4
3
213

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จํากัด (มหาชน)

9.6.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน
โบนัส
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2550
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
119
20,068,823.00
51
721,500.00
119
20,790,323.00

9 เดือนแรกของป 2551
จํานวนราย
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
213
27,757,640.43
147
253,088.29
213
28,010,728.72

9.6.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ โดยมีจํานวน
เพิ่มขึ้นเกือบ 100 คน เนื่องจากเปนการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย การขยายคลังสินคาและโรงคัด
แยกถานหินเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง ในจังหวัดเพชรบุรี และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงบุคลากรดานการบริหารจัดการจัดทั่วไปของ
สํานักงานใหญ
9.6.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี 9.6.4 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ทางบริษัทไดวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ดังนี้
1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝกอบรมที่มีความจําเปนสําหรับพนักงานในแตละตําแหนง
2. จัดทํา แนวทางการฝกอบรมสําหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความกาวหนาดานอาชีพ
3. จัดทําแผนการฝกอบรมประจําป
4. ดําเนินการประเมินผลการฝกอบรม
เพื่อปรับปรุงแกไขใหการจัดฝกอบรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
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