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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
คณะกรรมการบริษัท

คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

รองกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายซอมบํารุง

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผูจัดการ
สายวิชาการ

ฝายสิ่งแวดลอม
อาชีว อนามัยและ
ความปลอดภัย

ฝายหองปฏิบัติการ
วิเคราะห

รองกรรมการผูจัดการ
สายบริหาร

ฝายสื่อสาร
องคกร
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ฝายจัดซื้อและ
ขนสง

ฝายการตลาดและ
ลูกคาสัมพันธ

รองกรรมการผูจัดการ
สายบัญชีและการเงิน

ฝายทรัพยากร
บุคคล

ฝายบัญชีและ
การเงิน

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

บริ ษั ท มี คณะกรรมการที่ ท ํา หน าที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท ไดแ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุก รรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน และ
คณะกรรมการบริห าร โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆเหลานี้ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญ าตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายอุท ัย
2. นายธีระศักดิ์
3. นายวันชัย
4. นายสุวัฒน
5. นายสุท ัศน
6. นายสุรพงษ
7. นายศักดิ์ชาย
8. นางสาวเบญจวรรณ
9. นายประยุทธ

จันทิมา
พงศพ นาไกร
เหลืองวิริยะ
เหลืองวิริยะ
บุณยอุดมศาสตร
หวังศิริเวช
วงศชัยสุริยะ
ประสานศัพท
วิบ ูลยศิริชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นางสาวสุวันนา สาระโยธา เปนเลขานุการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัท คือ นายวันชัย เหลืองวิริยะ หรือ นายอุทัย จันทิมา หรือ นายสุรพงษ
หวังศิริเวช สองในสามลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับ ของบริษัท แลว ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
หนาที่ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจบริห ารบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ ของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ป ระชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กํากับ ดูแ ลการบริห ารการจัด การของฝ ายบริห ารหรือ ของบุคคลใดๆ ซึ่ง ไดรั บ มอบหมายให ดําเนิ นงานดัง กลา ว
เพื่อใหแนใจวาฝายบริห ารหรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทาง และแผนการดําเนิน งานสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
4. คณะกรรมการบริษัท มีอํ านาจแตงตั้ ง มอบหมายหรือ แนะนํา ใหอ นุกรรมการหรือ คณะทํางานเพื่อ พิจารณาหรื อ
ปฏิบ ัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
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5. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจติดตามผลการดําเนิน งานใหเปน ไปตามแผนการดํา เนินงานและงบประมาณการ
ดําเนินงานของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กํากับ ใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีป ระสิทธิภาพ
โดยจั ด ให มีห นวยงานตรวจสอบภายในเป น ผู ติด ตามและดํ า เนิ น การร ว มและประสานงานกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับ บริษทั หรือที่เห็นวาเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชนของบริษัท
ทั้งนี้เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ป ระชุมผูถือหุนไดแก
ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ป ระชุมผูถือหุน และ
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย หรือตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทยระบุ
ใหตองไดรับ อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการในเรื่อ งดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอ เมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ป ระชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิท ธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบ ุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิห รือขอบังคับ ของบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และ/
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือ มี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่
ในการกํากับ ดูแลใหบริษัท ปฏิบ ัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย อาทิ
การทํารายการเกี่ยวโยงกันการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพ ยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน เปนผูท ี่มีความรูความสามารถดานบัญ ชีแ ละการเงิน โดย ณ วัน ที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มี
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายศักดิช์ าย
2. นางสาวเบญจวรรณ
3. นายประยุทธ

วงศชัยสุริยะ
ประสานศัพท
วิบูลยศิรชิ ัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผูส อบบัญ ชี
ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็น วาจําเปน และเปน เรื่องสําคัญ ในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานใหบ ริษั ท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีค วามเหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจ ารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพ ย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ธุรกิจของบริษัท
5. พิจ ารณา คั ดเลื อ ก และเสนอแต งตั้ ง ผูส อบบั ญ ชีข องบริษั ท รวมถึ งพิจ ารณาเสนอค า ตอบแทนของผูส อบบั ญ ชี
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบ
บัญชีและประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเขารวมประชุม
กับ ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละครั้ง
6. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ท ี่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยง หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
ทางผลประโยชน ใหมีความถูกต อง ครบถว น และเป นไปตามกฎหมายและขอกํ าหนด ของตลาดหลัก ทรั พ ย ฯ
รวมถึงใหความเห็นถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
7. ปฏิบ ัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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10.มีอํานาจในการดําเนิน การตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เ ปน
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ อื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อ ใหการปฏิบัติงานภายใตห นาที่
ความรับ ผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริห าร ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการบริห าร

2. นายธีระศักดิ์

พงศพ นาไกร

กรรมการบริห าร

3. นายสุรพงษ

หวังศิริเวช

กรรมการบริห าร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 16 กัน ยายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังตอไปนี้
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําป ของ
บริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทาง
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับ อนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือ ก 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. มีอํานาจพิ จารณาอนุมัติการใชจา ยในการดําเนิ นการตามปกติธุร กิจของบริ ษัท เชน การจัดซื้ อ ทรั พ ยสิ น การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
6. มีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการประมูลงาน หนวยงานราชการและเอกชน รวมทั้งการทํานิติกรรม และธุรกรรมตางๆ
ตลอดจนการมอบอํานาจชวงในแกบุคคลอื่นๆ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
7. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสราง เปนตนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
8. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนดานอื่น เชน การรวมทุน การกูยืม เปนตน ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
9. มีอํานาจอนุมัติ การจัดซื้อทรัพ ยสิน หรือจายคาใชจายสําหรับ การดําเนินงานของกิจการ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
10. ปฏิบ ัติห นาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริห าร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริห ารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย หรือ
การมอบหมายใหบ ุคคลอื่นกระทําการแทนในกรณีดังกลาว รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตอ งขอความเห็นชอบจากผูถือ หุนใน
การทํ ารายการที่ เกี่ยวโยงกั นและการได มาหรื อ จําหนา ยไปซึ่ งสิ นทรัพ ยท ี่ สํา คั ญ ของบริ ษัท และ/หรื อบริษั ท ย อย เพื่อ ให
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สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายอุทัย

จันทิมา

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพ ท

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังตอไปนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
ในกรณีท ี่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบ ัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทประจําป
5. ปฏิบ ัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
5.คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายศักดิช์ าย

วงศชัยสุริยะ

ประธานอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง

2. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

อนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง

3. นายประยุทธ

วิบ ูลยศิริชัย

อนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี้
1. สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และดําเนินการใหมั่นใจไดวาองคกรมีการ
จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
4. นําเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงดานตางๆ ที่สําคัญใหกับคณะกรรมการบริษัท
5. ใหคําแนะนํากับบริษัทในดานงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ที่เ กี่ยวกับ การพัฒ นาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
6. ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับ การบริห ารความเสี่ยง
6. ผูบริหาร
ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 บริษัทมีผูบ ริห ารจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายวันชัย
2. รศ.ดร.พล
3. นางสาววนิดา
4. นายเริงชัย
5. นางวรรณรัตน

เหลืองวิริยะ
สาเกทอง
วรพิทยาฤกษ
เรืองพยุงศักดิ์
คุมเงิน

ตําแหนง

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติการ
รักษาการรองกรรมการผูจัดการ สายวิชาการ
รองกรรมการผูจัดการ สายบริหาร
รองกรรมการผูจัดการ สายบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับ ผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังตอไปนี้
กรรมการผูจัดการมีห นาที่ บ ริห ารและควบคุ มบริษัท ใหเปนไปตามวัตถุป ระสงคเ บื้องต นของบริ ษัท โดยกรรมการ
ผูจัดการจะตองปฏิบ ัติห นาที่และรับ ผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูบ ริห ารอื่นในระดับ
ถัดไปเปนผูดําเนินการแทน หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการมีดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแล และใหคําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท ในแตละวัน
2. เขาดําเนินการหรือปฏิบ ัติห นาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดําเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุป ระสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบ ัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
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6. มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหามา
ซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึ่งเครื่องมือ
ทรัพยสิน และบริการ เพื่อผลประโยชนของบริษัท ตามรายละเอียดของอํานาจอนุมัติในการบริหารงานที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ฯ รวมถึงการมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตน เพื่อกอใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจ การที่เกี่ยวขอ งจําเปน และเปนการ
ดําเนินธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
8. มีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการประมูลงาน หนวยงานราชการและเอกชน รวมทั้งการทํานิติกรรม และธุรกรรมตางๆ
ตลอดจนการมอบอํานาจชวงในแกบุคคลอื่นๆ ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
9. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสราง เปนตนในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
10.มีอํานาจอนุมัติ การจัดซื้อทรัพยสินหรือจายคาใชจายสําหรับ การดําเนินงานของกิจการ ในวงเงินไมเกิน10ลานบาท
11.ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลที่มีสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย
และตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของกรรมการผูจัดการใน
การพิจารณาและสิท ธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือ มอบหมายใหบ ุคคลอื่นกระทําในนาม
ของตนเอง ในกรณี ดังกลา ว นิติกรรมนั้นจะต อ งนําเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
นําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ป ระชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ของบริษัท และ
ตามกฎหมายตอไป
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบ ริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีป ระสบการณในธุรกิจ มีการบริห ารงานดวยความซื่อ สัตย
สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จ ะดําเนินธุรกิจ อยางตอ เนื่อง มีความเขาใจและรับ ผิดชอบตอ
สาธารณชนและเปนบุคคลทีไ่ มมีลักษณะตอ งหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ที่ กจ.
8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบ ริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เม.ย. 53
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสําหรับ กรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการตามเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มา
ประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณท ี่เกี่ยวของกับ ธุรกิจ และความเอื้อ ประโยชนตอการดําเนิน ธุรกิจของ
บริษัท เปนตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ป ระชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยมี
หลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กรรมการของบริษัท ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค และขอ บังคับ ของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
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2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3. ในการประชุมผูถือ หุนสามัญ ประจําปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอ าจแบงออกไดพ อดีห นึ่งในสาม ก็ใหใช
จํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม แตไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ใหจับ ฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปห ลังๆ ตอ ไป ให
กรรมการผูท ี่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาคาตอบแทนจะเปน ผูคั ดเลื อ กและสรรหาบุคคลที่ มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกั บ กิจ การของบริษั ท รวมทั้ งพิจ ารณาค าตอบแทนกรรมการ เพื่อ นําเสนอตอ ที่ป ระชุมผูถื อหุน เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
5.1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
5.2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 5.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได
5.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับ ลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีห รือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท ี่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ป ระชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีท ี่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขา
เปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
ผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลือ อยูของกรรมการซึ่งตนเขาแทน โดยมติ ดังกลาวของคณะกรรมการจะต องประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิท ธิอ อกเสียง และมีจํานวนหุน นับ รวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิท ธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิส ระอยางนอ ย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตําแหนงของการเปนกรรมการบริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตอ งมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอ ยละหนึ่งของจํานวนหุน ที่มีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอ ย บริษัท รวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับ รวมหุนที่ถือโดยผูท ี่เกี่ยวของดวย
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2.ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริห ารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรวม หรือบริษัท ยอ ยลําดับ เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3.ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธท างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบ ริห าร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จ ะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบ ริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท ยอย
4.ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธท างธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเ ปนหรือ เคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท ี่มีความสัมพันธท างธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอ ย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน แตไดพน จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5.ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส อบบัญ ชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัท ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวน แตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ป รึกษากฎหมายหรือ ที่ป รึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับ คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท ใหญ บริษัท ยอย บริษัท รวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือ หุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบ ริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับ การแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูท ี่เกี่ยวของกับผูถ ือหุนรายใหญของบริษัท
8.ไมป ระกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับ กิจ การของบริษัท หรือ บริษัท ยอ ย หรือไม
เปน หุนส วนที่มีนัยในหางหุน สวน หรือ เปนกรรมการที่ มีสวนรว มบริห ารงาน ลูกจาง พนั กงาน ที่ ป รึ กษาที่รั บ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิท ธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท อื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10.ไมเ ปนกรรมการที่ไ ดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดํา เนินกิจการของบริษัท บริษัท ใหญ
บริษัท ยอย บริษัทรวม บริษัท ยอยลําดับ เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11.ไมเปนกรรมการของบริษัท ใหญ บริษัทยอย หรือบริษัท ยอยลําดับ เดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ก รรมการอิส ระที่ดํา รงตํ าแหนง กรรมการตรวจสอบอยา งน อ ย 1 คน จะต อ งเปน บุ ค คลที่มีค วามรูแ ละ
ประสบการณดา นการบัญ ชีห รือ การเงินเพียงพอที่จะสามารถทํา หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้ง บริ ษัท จะพิจ ารณาคุ ณสมบัติ ในดานอื่น ๆ ประกอบด วย เช น ประสบการณใ นธุ รกิ จ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
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สําหรับ หลักเกณฑแ ละวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปน ไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ การแตงตั้งใหกลับ มาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัท แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษทั กําหนด โดยบุคคลที่เปน
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัท ตองแจง
ตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีท ี่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริห าร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบ ริห ารระดับสูงของบริษัท หรือบริษัท
ยอ ยที่สามารถบริห ารงานในเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ และงานบริห ารของบริษัท และสามารถกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริห ารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนิน งานของบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9.2.4 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท เปน ผูแ ตงตั้งคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือ ผูบ ริห าร
ระดับสูงที่มาจากสายงานตางๆ รวมแลวไมนอ ยกวา 3 คน โดยกําหนดใหป ระธานคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง ตอ ง
เปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงของการเปน
กรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปล ะ 1 ครั้ง โดยองคป ระชุมของคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง
ตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยง
9.2.5 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท เปนผูแ ตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทน ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ
รวมแลวไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตํ า แหน ง ของการเป น กรรมการบริ ษัท และกํ า หนดให มี ก ารประชุ ม อย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง โดยองค ป ระชุ ม ของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทน
9.2.6 การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จะพิจ ารณาแตงตั้งผูบ ริห ารจาก
บุคลากรที่มีป ระสบการณและมีความรูความสามารถในการบริห ารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ

ที่ป ระชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในป 2554 เปนจํานวนไมเกิน 2,000,000 บาทตอ ป ซึ่งกําหนดในรูป ของเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับ กรรมการที่เขารว ม
ประชุม สําหรั บ ประธานคณะกรรมการในอัตรา 20,000 บาทตอ ครั้ง สํ าหรับ กรรมการในอัตรา 10,000 บาทตอครั้ง และ
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กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในป 2554 ในรูป ของเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ สําหรับ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบในอัตรา 20,000 บาทตอครั้ง และกรรมการตรวจสอบในอัตรา 10,000 บาทตอ ครั้ง โดยคาตอบแทนของกรรมการ
ในป 2554 และงวด 6 เดือนป 2555 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ป 2554

6 เดือน ป 2555

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
กรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบ
(บาท)
6/6
20,000

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
กรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบ
(บาท)
2/2
40,000

1. นายอุทัย

จันทิมา

2. นายธีระศักดิ์

พงศพนาไกร

5/6

-

0

2/2

-

20,000

3. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

6/6

-

10,000

2/2

-

20,000

4. นายสุวัฒน

เหลืองวิริยะ

6/6

-

10,000

2/2

-

20,000

5. นายสุทัศน

บุณยอุดมศาสตร

6/6

-

10,000

2/2

-

20,000

1/

6. นายสุรพงษ

หวังศิริเวช

1/6

-

10,000

2/2

-

20,000

7. นายศักดิ์ชาย

วงศชัยสุริยะ1/

1/6

3/3

70,0002/

2/2

5/5

120,0002/

1/6

3/3

40,0002/

2/2

5/5

70,0002/

1/6

3/3

40,0002/

2/2

5/5

70,0002/

8. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท1/
9. นายประยุทธ

วิบูลยศิริชัย1/

หมายเหตุ : 1/ นายสุรพงษ หวังศิริเวช นายศักดิ์ชาย วงศชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพทและ นายประยุทธ วิบูลยศิริชัย ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 2554
2/ รวมคาตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555

ผูบริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)
ป 2554
จํานวนคน
(คน)
4

เงินเดือน

จํานวน
(ลานบาท)
8,278,940

6 เดือนแรกป 2555
จํานวนคน
จํานวน
(คน)
(ลานบาท)
6
6,223,680

โบนัส

2

43,915

2

102,300

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3

201,600

4

147,327

รวม

8,524,455

6,473,307

หมายเหตุ ในป 2554 ผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย นายวันชัย เหลืองวิริยะ นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ
นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ และนายพล สาเกทอง
งวด 6 เดือนป 2555 ผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย นายวันชัย เหลือ งวิริยะ นายสุรพงษ หวังศิริเ วช นายพล
สาเกทอง นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ และนางวรรณรัตน คุมเงิน

9.3.2

คาตอบแทนอื่นๆ
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

เนื่องดวยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอ พึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อ เสริมสรางความโปรงใส และ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อัน จะทําใหเ กิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบตั ิตามแนวทางการกํากับดูแ ลกิจการที่ดี
ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับ ดูแ ลกิจการของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 สิท ธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัท ตระหนักและใหความสําคัญ ในสิท ธิพื้นฐานตางๆ ของผูถอื หุน ทั้งในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพ ย เชน สิท ธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพ ยที่ตนถือ อยู สิท ธิในการไดรับ ขอมูล ของบริษัท อยาง
เพียงพอ สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิท ธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิท ธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปน ผล การแตงตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญ และมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการอํานวยความสะดวกในการ
ใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปท ุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวัน ประชุม
อยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ ของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเ รื่อ งที่จ ะพิจารณา และ/หรือ เปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวัน ประชุม
โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย
2. ในกรณี ที่ผู ถือ หุน ไม สามารถเข าร วมประชุ มด วยตนเอง บริษั ท เปดโอกาสใหผู ถือ หุน สามารถมอบฉั นทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชห นังสือ มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บ ริษัท ไดจัดสงไป
พรอมกับ หนังสือนัดประชุม
3. กอนการประชุมบริษัท จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผานเว็บไซตของบริษัท (www.akkhie.com)
4. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุน ตั้งขอซักถาม ใหขอ เสนอแนะ หรือ แสดงความเห็นตอที่ป ระชุมใน
ประเด็นตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผูถือ หุนจะมีกรรมการและผูบ ริห ารที่เ กี่ยวขอ งเขารวมประชุม
เพื่อตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตอ งครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบ ตั ิตอผูถือหุน และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน การไดรับ สารสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุมผูถือหุน โดยในการดําเนินการประชุม
ผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ป ระชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู คือ หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับ
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หนึ่งเสียง และในกรณีท ี่ผู ถือหุนไมส ามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัท เปดโอกาสใหผูถือ หุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชห นังสือมอบฉันทะที่บริษัท ไดจัดสงไปพรอ มกับ หนังสือ
นัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัท ไดกําหนดมาตรการปอ งกัน การใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวขอ ง
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูส มรสและบุตรที่ยังไมบ รรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อ ขายหลักทรัพ ยของบริษัท เปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือ น
กอนมีการเปดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจําป และควรรอคอยอยางนอ ย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
บริษัท ไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบ ริหารเกี่ยวกับหนาที่ท ี่ผูบ ริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย
และในกรณีท ี่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพ ยของบริษัท ตองรายงานการถือ หลักทรัพ ยในบริษัท ของตนเอง
คูสมรส และบุตรที่ยังไม บ รรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
ทั้งนี้ บริษัท ไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจ ารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัท ไดใหความสําคัญ ตอ สิท ธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปน ผูมีสวนไดเ สียภายใน ไดแก พนักงานและ
ผูบ ริห ารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา ลูกคา เปน ตน โดยบริษัท ตระหนักดีวา การสนับ สนุน และ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบ ัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกีย่ วของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับ การดูแลเปน อยางดี นอกจากนี้ บริษัท ยัง
สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษัท และกลุมผูมีสวนไดเสียแตล ะกลุม เพื่อ สรางความมั่นคงใหแกบ ริษัท ตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน : บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะพัฒ นา
กิจการใหเจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอ เนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของบริษัท จึงเปนนโยบายของบริษัทที่จะ
ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ทั้งในดานโอกาสความกาวหนา ผลตอบแทนที่เหมาะสม การแตงตั้งโยกยาย
รวมทั้งใหการสนับสนุนในการพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศและความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน
โดยบริษัทจะใหการ
คูแขง

: บริษัท มีน โยบายในการปฏิบ ัติตอคูแขงขัน ใหสอดคลอ งกับ หลักสากล ภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่เ ป น
ธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน

คูคา

: บริ ษั ท มี น โยบายในการปฏิ บั ติ ตอ คู ค าตามกรอบการค าที่ สุ จ ริ ต เสมอภาคและเป น ธรรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบ นพื้นฐานของการไดรับ ผลตอบแทนที่เปน ธรรมของทั้งสองฝา ย
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หลีกเลี่ยงสถานการณท ี่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบ ัติตามพันธะสัญญาหรือ คํามั่นที่ให
ไวตอกันอยางเครงครัด ใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริง
ลูกคา

: บริ ษั ท ตระหนักถึ ง ความสําคั ญ ของความพึง พอใจของลู กค า ที่ มีต อความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง มี
เจตจํานงที่จะดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภ าพยิ่งขึ้น ตลอดเวลาเพื่อ สรางประโยชนสูงสุดตอ ลูกคา
และพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคาในราคาที่เหมาะสม เอาใจใสและรับ ผิดชอบตอลูกคา พัฒนา
รูป แบบสิ น ค าและบริ การ รั กษาความลับ ของลู ก ค า และมี ร ะบบในการรั บ ข อ รอ งเรี ย นของลู กค าเพื่ อ รี บ
ดําเนินการอันเปนความมุง มั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคาสูงสุด

เจาหนี้ : บริษัท ตระหนักดี วาการสร างความสั มพัน ธกับ เจาหนี้เพื่อ ใหเ กิดความเชื่อมั่น และไววางใจเปนภาระที่ตอ ง
ปฏิบัติควบคูไปกับ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอกันดวยความซื่อสัตยสุจริต
ทั้งนี้บ ริษัท จะปฏิบ ัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อ ใหสิท ธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับ การดูแลอยางดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญ ของการเปดเผยขอ มูล ที่มีความถูกตอ ง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมู ลทั่วไป ตามหลักเกณฑข องสํา นักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ย และตลาด
หลั ก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย ตลอดจนข อ มู ล อื่ น ที่ สํ า คั ญ ที่ มีผ ลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรัพ ย ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ล ว นมี ผ ลต อ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัท ตอผูถือ หุน
นักลงทุน และสาธารณชนผานชอ งทางและสื่อ การเผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ www.akkhie.com
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพัน ธนั้น บริษัท ยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ แตไดมอบหมายใหคุณสุวันนา
สาระโยธา เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลที่สําคัญของบริษทั แกผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห
และผูท ี่สนใจทั่วไป โดยสามารถติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 0-2323-0714-19
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ป รากฏใน
รายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะตองเปน ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับ รองทั่วไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูส อบบัญ ชีรั บ อนุญ าตที่ไดรับ อนุญ าตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลั กทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย
โดยเลือ กใชนโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบ ัติอ ยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบ ทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบ ทบาทสําคัญ ในการกํากับ ดูแ ล ตรวจสอบ และประเมิน ผลการดําเนิน งานของบริษัท
ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
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ปจ จุบ ันคณะกรรมการบริษัท มีจํา นวน 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปน ผูบ ริห าร 3 ท าน คิดเปน รอ ยละ 33
ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไมเปนผูบ ริห ารและมีคุณสมบัติเ ปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33
ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกทานลวนเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีป ระสบการณความชํานาญในธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัท มีการแตงตั้งเลขานุการบริษัท ทําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะต อ งทราบ และปฏิ บ ั ติห น าที่ ในการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ประสานให มีก ารปฏิ บั ติ ตามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัท กําหนดไววาในการประชุมสามัญ ประจําป ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปน จํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกใหพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวน
ที่ใกลที่สุดกับ หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงในปแรกและปท ี่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ใหใชวิธีจับ
ฉลากกันวาผูใดจะพนจากตําแหนง สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อ ยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปน ผูพน จากตําแหนง
อยางไรก็ตาม กรรมการที่พ นจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อปฏิบ ัติห นาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับ ทราบ และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด
ไดแก คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ซึ่งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแตละชุด
บริ ษั ท ได แ บ ง แยกบทบาทหน าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับ ดูแลการดําเนิน งานของผูบ ริห ารในระดับ นโยบาย ขณะที่
ผูบ ริห ารทําหนาที่บริหารงานของบริษัท ในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีภ าวะผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุท ธ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กํากับดูแลการปฏิบ ัติงานของบริษัท ใหเปน ไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค ขอบังคับ และมติของที่ป ระชุมผูถือหุน และเพื่อ
ประโยชนในการติดตามและกํากับ ดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการบริษัท จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัท เปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบ ัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพ ยแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอ บังคับ ตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและ
ตลาดหลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ยแ หงประเทศไทยกําหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับ ดูแลกิจ การไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริห าร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบ ัติห นาที่ตามภารกิจของบริษัท ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
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ทั้งนี้บ ริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพ นักงานทุกคนรับ ทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษั ท ได กํา หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การปอ งกั น ความขั ดแย ง ทางผลประโยชนบ นหลั กการที่ วาการ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน กิจ กรรมทางธุรกิจจะตอ งทําเพื่อ ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท เทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูท ี่มีสวนเกี่ยวขอ งหรือมีสวนไดเสียกับ รายการที่พิจ ารณา
ตอ งแจงใหบ ริษัท ทราบถึงความสัมพันธห รือ การมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตอ งไมเขารวมการพิจ ารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติห รือเปนไปตาม
เงื่อ นไขการคาทั่ วไป จะตอ งนํ าเสนอตอ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ท พิจ ารณาอนุมั ติ โดยให คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บริษั ท จะตอ งปฏิบัติ ตามหลักเกณฑของสํ านั กงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรั พ ยแ ละตลาดหลัก ทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพ ยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริษั ท ไดใ หความสํ าคั ญ ต อระบบควบคุมภายในทั้ง ในระดับ บริ ห ารและระดับ ปฏิบั ติง าน และเพื่ อ ใหเ กิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทมีการกําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูป ฏิบ ัติงานและผูบ ริห ารไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแ ลการใชท รัพ ยสิน ของบริษัท ใหเ กิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูป ฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัท ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา
หนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริษัท กําหนดใหมีสวนตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบ ัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญ ของ
บริษัท ใหดําเนินไปในแนวทางที่กําหนดไวอยางมีป ระสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ บริษัท
ควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําใหสวนตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ บริษัท มีแ ผนที่จะจัดจางผูป ระเมินระบบควบคุมภายในอิสระจากภายนอกเพื่อ ชวยประสานงานกับ สวน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะชวยทําใหตรวจสอบและใหความเห็นตอระบบควบคุมภายในของบริษัท ไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัท มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจ ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริห ารจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและ
ภายนอก วิ เ คราะห ป จ จั ยที่ เป น สาเหตุ และกํา หนดมาตรการในการติ ดตามเหตุ ก ารณ ท ี่เ ป นสาเหตุ ของป จจั ย ความเสี่ ย ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหห นวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ําเสมอ และรายงาน
ความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงินและผูส อบบัญ ชีป ระชุม
รวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับ ผิดชอบตองบ
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การเงินของบริษัท และบริษัท ยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาว
จะตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท ี่รับ รองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ อนุญาตที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย โดยเลือกใชนโยบายบัญ ชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบ ัติอ ยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมที่ ชัดเจน มีเ อกสารประกอบการประชุ มที่ครบถวนเพียงพอ และจัดส งใหกับ
คณะกรรมการกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุมเวนแตกรณีมี
เหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับ รองแลวเพื่อ ใชในการอางอิง
และสามารถตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่เ ปนประธานในที่ป ระชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับ สูงหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวมประชุมดวยเพื่อให
รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูท ี่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับ ทราบนโยบายโดยตรงเพื่อ ใหสามารถนําไป
ปฏิบ ัติไดอยางมีประสิท ธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิท ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น
และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ป ระชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2554 และงวด 6 เดือนแรกป 2555 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลําดับ โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายอุทัย
จันทิมา
2. นายธีระศักดิ์
พงศพนาไกร
3. นายวันชัย
เหลืองวิริยะ
4. นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ
5. นายสุทัศน
บุณยอุดมศาสตร
6. นายสุรพงษ
หวังศิริเวช1/
7. นายศักดิ์ชาย
วงศชัยสุริยะ 1/
8. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท 1/
9. นายประยุทธ
วิบูลยศิริชัย 1/

ตําแหนง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ป 2554
6/6
5/6
6/6
6/6
6/6
1/6
1/6
1/6
1/6

การเขารวมประชุม
(ครั้ง)
งวด 6 เดือนแรก ป 2555
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ : 1/ นายสุรพงษ หวังศิริเวช นายศักดิ์ชาย วงศชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพทและนายประยุทธ วิบูลยศิริชัย
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในเดือน พฤศจิกายน 2554

เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
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ทั้งนี้ ในการประชุม คณะกรรมการแต ละครั้ง บริษั ท ไดจัด สงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาทุกครั้ ง
เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการเขารวม
การประชุมดวยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหป ระธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ป ระชุมรับ รองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บ ขอมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบ คนอางอิง
4. คาตอบแทน
บริษัท มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบ ริห ารในระดับ ที่เ หมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบ ริห ารแตล ะทาน โดยบริษัท ใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบ ริห ารของบริษัท และบริษัท ยอ ยใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จ ะดูแ ลและรักษาผูบ ริห ารที่มีคุณภาพไว ผูบ ริห ารที่
ไดรับมอบหมายภาระหนาที่และความรับ ผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนีบ้ ริษัท จัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจ ากที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น โดยกํ 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
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ยกําหนด
5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวขอ ง
ในระบบการกํากับ ดูแ ลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ ริห าร เปน ตน เพื่อ ใหมีการปรับ ปรุงการ
ปฏิบ ัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5

การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร

บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี การดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ าข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ งยั ง ไม เ ปด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพ ย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ท ี่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพ ยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบ รรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ยแหง
ประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย
พ.ศ. 2535
- บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบ ริห ารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพ ย ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพ ย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพ ย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการนับ แตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแ กบ ริษัท ในวัน เดียวกับ วันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบ ริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผ ลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับ การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชนเปนเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอ มูล ใหแกสาธารณชน
แลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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บริษัท กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต การตักเตือน
เปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับ คาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจ ารณาจากเจตนาของการ
กระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไมรวมผูบ ริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 106 คน และ 124 คนตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝาย

จํานวนพนักงาน(คน)
ป 2554
6 เดือนแรกป 2555
45
37
13
13 12
4
6
4
5
21
17 21
7
7 20
3
36
8
8 10
4
46
1
1
106
106124

1. ฝายปฏิบ ัติการ
2. ฝายซอมบํารุง
3. ฝายสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ฝายหองปฏิบ ัติการวิเคราะห
5. ฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ
6. ฝายจัดซื้อและขนสง
7.ฝายสื่อสารองคกร
8.ฝายทรัพ ยากรบุคคล
9.ฝายบัญ ชีและการเงิน
10.ฝายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) ในป 2554 จํานวน 37.35 ลานบาทและงวด 6 เดือนป 2555
จํานวน 15.71 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาแรง คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
เพิ่มเติมขอมูลงวด 6 เดือนป 2555
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
ในชวง 3 ปท ี่ผานมา บริษัท มีพ นักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยในป 2552 – 2554 และงวดหกเดือน
ป 2555 เทากับ 66 คน 104 คน 106 คน และ 124 คน ตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในเรื่อ งของการพั ฒ นาความรู แ ละความสามารถของพนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและ
ภายนอกที่จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูท ี่
ไดรับไปปรับ ใชในการทํางาน รวมทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับ พนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อ จูงใจใหพ นักงาน
ทํางานกับบริษัท ในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัท ไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพัน ธพ นักงานเพื่อ เปน การสรางความสามัคคี
ภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ
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