บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการจํานวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
(นายโสรัจ โรจนเบญจกุล)

ผูอํานวยการสายงานวิศวกรรม
(นายสุพจน ฉายแกวโปรง)

ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
(นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล)

ผูอํานวยการสายงานบริหาร
(นางสาวอัญชลี มีระหงษ)

ผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ
(นายโสรัจ โรจนเบญจกุล)1

1 หมายเหตุนายโสรัจ โรจนเบญจกุล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยเปนการดํารงตําแหนงโดยการรักษาการ หากผูเหมาะสมบริษทั จะสรรหาบุคคลดังกลาวมาดําเนินการ
แทน
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9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2533 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ดร.ธรรมนูญ
นายโสรัจ
นายไพบูลย
นางสุพจน
นางสาวอัญชลี
นายสุทัศน
นายบวรสิทธิ์
นายสุชาติ
นายภูวดล

อานันโทไทย
โรจนเบญจกุล
เธียรพิริยะตระกูล
ฉายแกวโปรง
มีระหงษ
บุณยอุดมศาสตร
ศรศิลป
สมสุขหวัง
เมืองซื่อ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
ในการลงลายมือชื่อที่ผูกพันกับบริษัท กําหนดให นายโสรัจ โรจนเบญจกุล หรือ นางสาวอัญชลี มีระหงษ ลงลายมือ
ชื่อรวมกับ นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล หรือ นายสุพจน ฉายแกวโปรง รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของ
บริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทไวดังตอไปนี้
1. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารการ
จัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย
แนวทาง และแผนการดํ า เนิ น งานสํ า หรั บ โครงการลงทุ น ขนาดใหญ ข องบริ ษั ท ตามที่ ไ ด รั บ เสนอจาก
คณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
2. แตงตั้งมอบหมาย หรือแนะนํา ใหคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามแผนการดํ า เนิ น งาน และ
งบประมาณการดําเนินงานของบริษัท
3. กํากับใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. พิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน
ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ในเรื่องตอไปนี้
ก. เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
ข. เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดสวนเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้ ง นี้ เรื่ อ งใดที่ ก รรมการมี ส ว นได ส ว นเสี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ย
กรรมการที่มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิการทํารายการเกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริษัท
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเปนองคประกอบหรือกลไกที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือเรียกวา “ธรรมาภิบาล”
ขององคกร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ
3. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถ ือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท ี่เกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
4. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
6. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางการคา ทางธุรกิจ สวนไดเสียทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นๆ ในการบริหาร
จัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางออมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน หรือไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบ
7. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตรวจสอบ
8. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ
9. ไมทําการเปนตัวแทนอยางเปดเผยหรือไมเปดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู
ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
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10. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจางพนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
11. ไมมีลักษณะอืน่ ใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
12. เปนผูที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
13. สามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการดําเนินหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายโสรัจ
นายไพบูลย
นายสุพจน
นางสาวอัญชลี
นายภูวดล

โรจนเบญจกุล
เธียรพิริยะตระกูล
ฉายแกวโปรง
มีระหงษ
เมืองซื่อ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารไวดังตอไปนี้
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําปของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย และแผนการดําเนินงาน
กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง
การกําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัท
4. อาจแต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง แทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจ
นั้นๆได
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชนการจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อผลประโยชนบริษัท โดยมีอํานาจอนุมัติในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกลาวขางตนจะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริ ษัทหรือบริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวข อง) ตามประกาศ
คณะกรรมการ กลต .และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใต
ขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติและ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2551 ใหดําเนินงานตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายสุทัศน
2. นายบวรสิทธิ
3. นายสุชาติ
นายภูวดล

บุณยอุดมศาสตร
ศรศิลป
สมสุขหวัง
เมืองซื่อ

ประธานกรรมคณะการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

จากกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ราย นายสุทศน บุณยอุดมศาสตร และนายบวรสิทธิ ศรศิลป เปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณดานบัญชีและการเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบวันที่ 27 กุมภาพันธ 2553 ไดมีการทบทวน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี้
ขอบเขต อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชี ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป โดย
พิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึงเหตุผลของฝาย
จัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพรแกผูถือหุนและผูลงทุน
ทั่วไป
2. วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control ) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูต รวจสอบ
ภายใน พิจารณาวางแผน รวมทั้งทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัท และการ
ประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน ถึงปญหาหรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอีเล็คโทรนิกส และการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลเพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายให
ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือ
บริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้งโยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวจะตองมีขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้
รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
• ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
• เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
• ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(rtercha)
• รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท รวมทั้ งมี หน าที่ และความรับ ผิดชอบตามที่ ระบุไ วในกฎหมายวา ดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งกฎขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวของ
10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจที่จะขอความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
ในเรื่องตางๆ ได
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. การประชุม
ใหคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง ในกรณีจําเปนเรงดวน กรรมการตรวจสอบคน
ใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได
2. การลงคะแนนเสียง
1) กรรมการตรวจสอบผูที่มีสวนไดเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณาหามมิใหแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงใน
เรื่องนั้นๆ
2) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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3. รายงานการประชุม
ใหเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูจดบันทึกและ
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชุมดังกลาวจะตองนําสงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อการรับรองและนําสงตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะไดทราบถึงกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หากคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุง
แกไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉย ตอการดําเนินการ
แกไขดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกลาวตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (แลวแตกรณี) ได
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบ หรือผูรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้นหรือผูร บั มอบ
อํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต .และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของได
เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาให ค วามเห็ น ในรายการที่ เ กี่ย วโยงกั น และ /หรื อ การได ม าจํ าหน า ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวใหนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
9.1.4 คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีคณะผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายโสรัจ
โรจนเบญจกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายไพบูลย
เธียรพิริยะตระกูล
ผูอํานวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ
3. นายสุพจน
ฉายแกวโปรง
ผูอํานวยการสายงานวิศวกรรม
4. นางสาวอัญชลี
มีระหงษ
ผูอํานวยการสายงานบริหาร
5. นางอรัญญา
โนอินทร
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ดังตอไปนี้
1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนของบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ตลอดจนระเบี ย บ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ กํ า หนดโดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ภายใตกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบเขตอํานาจซึ่งคณะกรรมการกําหนด
2. กําหนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝกอบรม การ
ว า จ า ง และการเลิ ก จ า งพนั ก งานของบริ ษั ท และกํ า หนดอั ต ราค า จ า ง เงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน โบนั ส และ
สวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงาน
3. มีอํานาจในการแตงตั้ง และถอดถอน เจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ต่ํากวาตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

สวนที่ 2 หนา 74

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
4. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใชในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจายประจําป
5. มีอํานาจในการเสนอแนะ และกําหนดนโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
6. ดําเนินธุรกิจตามแผนการและกลยุทธทางธุรกิจใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่ไดเสนอตอคณะกรรมการ
7. พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาภายนอกสําหรับการดําเนินงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร
8. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจายเพื่อจัดซื้อจัดจาง ซึ่งทรัพยสิน บริการ และการทํารายการ
อื่น เพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา ตาม
กําหนดของอํานาจอนุมัติในการบริหารงานของบริษัท
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนได
สวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ประธาน
เจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยเรื่องดังกลาวจะตองนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตอไป ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามธุร กิ จ ปกติ และเงื่อ นไขการค าปกติ ซึ่ งเป น ไปตามประกาศของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พย แ ละตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยวงเงินสูงสุดที่ประธานเจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติไดนั้นมีจํานวนไมเกิน 10 ลานบาท ซึ่งรายการดังกลาวตอง
เปนรายการเกี่ยวกับการซื้อ เบิก-จายวัสดุ และอุปกรณ สําหรับหนวยงาน

9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท
การแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตองมีจํานวนไมนอ ยกวา 5 คนเลือกตั้งโดยทีป่ ระชุมผูถอื หุน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ขอบังคับของ
บริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถ ือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถ ือหุนแตละคนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการตองลาออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนง และกรรมการที่จะตองออกในวาระนี้อาจเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได นอกจากพน
ตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก หรือศาลมีคําสั่งใหออก
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นอกจากนี้ ตามขอบังคับของบริษัทยังมีขอกําหนดตอไปนี้
1. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และดําเนินธุรกิจอันเปนการแขงขันกับกิจการบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนการแตงตั้ง
2. ในการดําเนินงานของบริษัท กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังผลประโยชนของบริษัท
3. ใหกรรมการแจงโดยมิชักชาในกรณีที่กรรมการมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททํา
ขึ้น ระหวางรอบบัญชี หรือถือหุน หรือหุนกูในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจํานวนที่เพิ่มหรือลดลงใน
ระหวางรอบบัญชี
การแตงตั้งผูบริหาร
คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจโดยตรงในการแตงตั้ง ถอดถอน ผูบริหารตามความเหมาะสม
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทรวม 8 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2551 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใน
วงเงิ นไมเ กิน 5 ล านบาท ทั้ง นี้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได รับ คา ตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัทดวย
ในป 2552 และป 2553 บริษัทมีการจายคาตอบแทนกรรมการในรูปของคาตอบแทนดังนี้
หนวย: บาท
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อและนามสกุล

ตําแหนง

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย*
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล
นายสุพจน ฉายแกวโปรง
นางสาวอัญชลี มีระหงษ
นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร*
นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป*
นายสุชาติ สมสุขหวัง*

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

2552
เบี้ยประชุม
160,000
40,000
40,000
40,000
40,000
120,000
80,000
80,000

เงินรางวัล
-

2553
เบี้ยประชุม
เงินรางวัล
240,000
60,000
60,000
60,000
60,000
160,000
100,000
100,000
-

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป และนายสุชาติ สมสุขหวัง ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551

9.3.2 ผูบริหาร
ผูบริหาร 5 ราย ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ (ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) สําหรับ
ป 2552 และป 2553 เปนจํานวนเงิน 8.38 ลานบาท และ 7.82 ลานบาท ตามลําดับ
การใหโบนัสแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะพิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และผลงานของผูบริหาร
แตละคน และสําหรับกรรมการใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทนผูบริหาร 5 ราย ในป 2552 และป 2553 มีดังตอไปนี้
หนวย: บาท
รูปแบบคาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
รวม

2552

2553
7,720,530
657,500
8,378,030

7,823,300
7,823,300

9.3.3 คาตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะ
เสนอขายแกประชาชนทั่วไปสวนหนึ่งใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนการตอบแทน
การทํางานและเปนการจูงใจใหปฏิบัติงานดวยความตั้งใจกับบริษัทในระยะยาว โดยมีจํานวนหุนสามัญที่จะจัดสรร
ใหแกกรรมการและผูบริหารรวม 500,000 หุน ดังนี้
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อและนามสกุล

ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล
นายสุพจน ฉายแกวโปรง
นางสาวอัญชลี มีระหงษ
นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร
นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
นายสุชาติ สมสุขหวัง
รวม

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนหุนที่
ไดรับจัดสรร

100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
80,000
60,000
60,000
500,000

สัดสวนเทียบกับ
หุนสามัญทั้งหมด
80 ลานหุน
(รอยละ)
0.13
0.06
0.06
0.06
0.06
0.10
0.08
0.08
0.63

หมายเหตุ: จํานวนหุนที่จัดสรรใหผูบริหารจะเสนอขายใหในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไป

9.4

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ทั้งนี้ใหคณะกรรมการและฝายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลําดับชั้นของบริษัทไดถือเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและ
เพิ่มมูลคาแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกป
และติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไวอยางเครงครัด แนวทางปฏิบัติสามารถแบงออกไดเปน 5
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งอาจไมจํากัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกําหนดไว ไมกระทําการใดๆ
อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และไดสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
ถือหุน ไดแก การซื้อขาย หรือโอนหุน การมีสวนแบงกําไรของกิจการ การไดรับขาวสารขอมูลของกิจการอยาง
เพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบ
บัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังขางตน บริษัทยังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้


บริษัทมีการใหขอมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม พรอมทั้งขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจ
ในที่ประชุมแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑ
ตางๆ ที่ใชในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการแสดงขอมูลดังกลาวไวในเวบไซต ของ
บริษัทเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุม
ลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท



ละเวนการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท



อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ และละเวนการกระทํา
ใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสในการเขาประชุมของผูถือหุน



ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง
คําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวัน
ประชุม



กรรมการบริษัททุกทานใหความสําคัญในการเขารวมประชุมและตอบขอซักถามของผูถือหุน



บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จภายในวันประชุม โดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และมี
ระบบการจัดเก็บอยางดีเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายจัดการใหผูถือหุนไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม ดังตอไปนี้


คณะกรรมการมีก ารจัดการใหผูถื อหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่ม วาระการประชุ มลวงหนากอนวั นประชุ ม
ผูถือหุน



ประธานที่ประชุมจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่
ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ



ผู ถื อ หุ น สามารถใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยมอบฉั น ทะให ผู อื่ น มาประชุ ม และออกเสี ย งลงมติ แ ทนได นอกจากนี้
คณะกรรมการไดเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน



บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัท
ตลอดจนการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ



บริษัทไดกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เปน
ลายลักษณอักษร โดยแจงกรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลใหยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และหาม
บุคคลที่เกี่ยวของกับขอมูลภายในทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 1 เดือน กอนการเปดเผย
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บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และเปนเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสําคัญถูก
เปดเผย
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท และจะไม
กระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้ บริษัทยังไดสนับสนุนใหมีการคุมครองและรักษา
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆอยางยุติธรรมตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของหรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัท
บริษัทไดกําหนดบทบาทของบริษัทที่พึงกระทําตอผูมีสวนไดเสีย ดังตอไปนี้
ผูถือหุน :

บริษัทดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ สงเสริมการเติบโตของบริษัทในระยะยาวและ
สร า งผลตอบแทนที่ ดี ใ ห แ ก ผู ถื อ หุ น และไม ดํ า เนิ น การใดๆที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
พนักงาน :
บริษัทปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรม สรางโอกาสความกาวหนาและใหผลตอบแทน
ที่เหมาะสม พรอมทั้งจัดสรรสภาพแวดลอมและความปลอดภัยที่ดีในการทํางาน
ลูกคา :
บริษัทมุงเนนการสรางความพึงพอใจแกลูกคาเปนสําคัญ โดยการจัดการสงมอบงานโครงการที่
มีคุณภาพ ตรงเวลา และใหบริการติดตามความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอและเปนธรรม
เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนและความพอใจสูงสุด
เจาหนี้และคูคา : บริษัทยึดมั่นความเสมอภาค ซื่อสัตย และผลประโยชนรวมกันกับเจาหนี้และคูคา และใหความสําคัญ
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่กําหนดไวตอเจาหนี้และคูคาทุกรายภายใตหลักเกณฑและ
ที่กฎหมายกําหนด
คูแขง :
บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี ดํารงอยูภายใตกฎหมายและกติกาตางๆ ไมสรางความ
ขัดแยงและไมดําเนินการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
สังคม :
บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบจากมลภาวะทาง
เสียงและอากาศที่มีตอชุมชนรอบพื้นที่กอสราง และไดยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอมโดยเครงครัด เพื่อรักษาชุมชมและสังคมใหมีความเปนอยูที่ดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน
อยางถูกตองและครบถวน ตามระเบียบการเปดเผยขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ผูถือหุนและนักลงทุนสามารถเขาถึง
ขอมูลไดสะดวกจากชองทางการเปดขอมูลบริษัทที่หลากหลาย อาทิเชน ชองทางผานเว็บไซดของบริษัทซึ่งจะมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และชองทางตางๆที่กฎหมาย
กําหนด
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร รวมถึงตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 8 ทาน มีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป แบงเปนกรรมการที่มาจากฝายบริหารจํานวน 4 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเปนอิสระตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด จํานวน 4 ทาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยที่ไดกําหนดใหบริษัทจด
ทะเบียนตองมีจํานวนกรรมการอิสระมากกวาหรือเทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการ
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งดานวิศวกรรม กฎหมาย บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวของ
และสนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
บริษัทไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจนโดย
คณะกรรมการทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่แบงแยกกันชัดเจนเพื่อเปน
การถวงดุลการจัดการและไมมีผูใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ และไมมีความสัมพันธ
ใดๆ กับฝายบริหาร ไมมีการถือหุนในบริษัท และมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ใหคําปรึกษา และ
กําหนดกลยุทธของบริษัท ประธานกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการงานประจําวันของบริษัทภายใต
กรอบนโยบายตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารไวอยางชัดเจน
คณะกรรมการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 2 คณะเพื่อชวยกํากับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 4 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนาที่ชวยฝายจัดการในการปฏิบัติงานประจําวันภายใตกรอบนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่เฝาสังเกต
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งหนาที่อื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
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2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีห น า ที่ พิจ ารณาและใหค วามเห็ น ชอบในเรื่ อ งที่ สํ า คัญ เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เช น
วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ และกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายบริหารดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และทบทวนนโยบาย
ดังกลาวเปนประจําทุกป โดยจะพิจารณาพรอมการอนุมัติผลประกอบการประจําป

 จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการสงเสริมใหผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยไดจัดทําจรรยาบรรณธุรกิจเปนลายลักษณอักษร และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 625/51
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน25 51 ไดใหความเห็นชอบในจรรยาบรรณธุรกิจ พรอมทั้งประกาศและแจงใหพนักงาน
ทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด

 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการกําหนดใหกรรมการและผูบริหารทุกรายตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวของ และไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีหลักการวาการพิจารณา
ทํารายการใดๆ ตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการเกี่ยวโยงของตนและตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสิน รวมถึงไมมีอํานาจในการอนุมัติรายการดังกลาว ทั้งนี้คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การและการเป ด เผยข อ มู ล ของรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนใหถูกตองครบถวน

 ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในทั้งการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการชุดตางๆ และผูบริหารไวอยาง
ชัดเจนและไดแตงตั้งหนวยงานภายนอกเปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ตามแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อสรางระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
และอิ ส ระ และได ว า จ า งหน ว ยงานภายนอกเพื่ อ ดํ า เนิ น การตรวจสอบภายในแยกเป น สายงานอิ ส ระ เพื่ อ
ตรวจสอบและติดตามผลการแกไข (ถามี) ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไว
ภายใตระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ และใหรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในปละ 1 ครั้ง
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3) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดวันประชุมไวลวงหนาทุกป กอนการประชุมคณะกรรมการจะไดรับหนังสือเชิญประชุม
พรอมวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง และสามารถตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร จะรวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องตางๆ เพื่อเขารับ
การพิจารณาเปนวาระการประชุมได โดยในการประชุมแตละครั้ง บริษัทจะจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุม
ลวงหนาเพื่อใหกรรมการมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ
การประชุมดําเนินไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยใหมีการนําเสนอ พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสม ในการ
พิจารณาเรื่องตางๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระ ในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดขอมูลที่เปน
ประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติเสียงขางมากเปนหลัก โดยใหกรรมการคน
หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา
คะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมแตละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการไดเขารวมประชุมดวย โดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสง
ใหประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการ
ประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
ในป 2552 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง และในป 2553 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานดังนี้
รายชื่อ
1. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
2. นายสุทศั น บุณยอุดมศาสตร
3. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
4. นายสุชาติ สมสุขหวัง
5. นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
6. นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล
7. นางสาวอัญชลี มีระหงษ
8. นายสุพจน ฉายแกวโปรง

วาระการดํารงตําแหนง
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2535-ปจจุบัน
2535-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน
2550-ปจจุบัน

2552
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

2553
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

การประชุมคณะกรรมการบริหารจะจัดขึ้นอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมไดทันทีกรณีมีวาระสําคัญ
ที่ตองพิจารณา ในการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการบริหารจะเชิญกรรมการอิสระเขารวมฟงรายงานและแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะแตไมมีสิทธิออกเสียง มีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณอักษรและมีระบบการ
จัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได โดยในป 2552 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 16 ครั้ง และในป 2553
บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 19 ครั้งโดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
ดังนี้
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รายชื่อ
1. นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
2. นายไพบูลย เธียรพิริยะตระกูล
3. นางสาวอัญชลี มีระหงษ
4. นายสุพจน ฉายแกวโปรง

2552
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
16/16
16/16
16/16
16/16

วาระการดํารงตําแหนง
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

2553
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
19/19
19/19
19/19
19/19

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดขึ้นอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจะมีการจดบันทึกการประชุมไวเปนลายลักษณ
อักษรและมีระบบการจัดเก็บที่สามารถตรวจสอบได โดยในป 2552 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น
4 ครั้ง และในป 2553 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
ของกรรมการแตละทานดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุทศั น บุณยอุดมศาสตร
2. นายบวรสิทธิ์ ศรศิลป
3. นายสุชาติ สมสุขหวัง

วาระการดํารงตําแหนง
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน
2551-ปจจุบัน

2552
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
4/4
4/4
4/4

2553
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
5/5
4/5
4/5

4) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเปนลายลักษณอักษร มีหลักเกณฑ วิธีการ และกระบวนการที่
ชัดเจน เหมาะสม โปรงใส เปนไปตามสภาวะปจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและสงเสริมประโยชนตอ
การเติบโตของบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัท และ
ธุรกิจระดับใกลเคียงกันในอุตสาหกรรม คาตอบแทนจะอยูในรูปแบบของเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส ทั้งนี้
คณะกรรมการจะนําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการเพื่ออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุน และกําหนดใหเปดเผยคาตอบแทน
ที่จะจายใหแกกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําปดวย
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2551 เมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2551 ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการ โดยให
คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเปนจํานวน 40,000 บาทตอการประชุม และกรรมการบริษัทจํานวน 10,000 บาท
ตอการประชุมตอคน และสําหรับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนประธาน
กรรมการตรวจสอบเปนจํานวน 20,000 บาทตอการประชุม และกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอการประชุม
(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดระเบียบขอบังคับในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพิ่มเติม ดังนี้
5.1 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
5.2 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
ไปเปดเผย หรือแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นใดไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
5.3 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทโดยใชความลับ และ/หรือขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ และ/
หรือขอมูลภายในของบริษัท อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
ขอกําหนดนี้ใหรวมความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ
ลูกจางของบริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง
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54. กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานระดั บ ตั้ ง แต ผู อํ า นวยการฝ า ยขึ้ น ไป จะต อ งไม ทํ า การซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังจากที่สารสนเทศที่สําคัญไดเปดเผยแลว
55. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานระดับตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป จะตองรายงานรายการซื้อหรือขาย
หลักทรัพยของบริษัทใหบริษัททราบทุกครั้ง
9.6

บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน
หนวยงานของบริษัท
สายงานวิศวกรรม
- ฝายกอสราง
- ฝายซอมบํารุงและบริหาร
สายงานระบบสารสนเทศ
- ฝายจัดซื้อ
- ฝายประเมินราคา
- ฝายควบคุมตนทุน
สายงานบริหาร
- ฝายบัญชีและการเงิน
- ฝายทรัพยากรมนุษยและกฎหมาย
สายงานพัฒนาธุรกิจ
- ฝายการตลาด
- ฝายนักลงทุนสัมพันธและสารสนเทศ
- ฝายบริหารจัดการคุณภาพ
รวมพนักงานบริษัท
ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงาน
ประเภทผลตอบแทน
ผลตอบแทนพนักงาน
- พนักงานในสวนปฎิบัติงาน
- พนักงานในสวนสนับสนุน
รวม

9.7

จํานวนพนักงาน (คน)
120
177
5
3
3
4
7
1
1
2
203

2552

2553
37,204,894
20,029,090
57,233,983

ขอพิพาทดานแรงงาน
ปจจุบัน บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน
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39,644,319
18,937,660
58,581,979

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)
9.8

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจัดใหมีการอบรมภายในใหกับพนักงานของบริษัทเปนประจํา โดยเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงภายใตคําแนะนําของผูบังคับบัญชาที่มีประสบการณ และมีการหมุนเวียนงาน เพื่อใหพนักงานมีทักษะความรู
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และเขาใจขอบเขตงานในวงกวาง นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดสงพนักงานไปอบรม
ภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆที่สําคัญ เชน การออกแบบดวยคอมพิวเตอร การอบรมใชเครื่องมือที่มี
เทคโนโลยีสูง เปนตน
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