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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
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บริ ษั ท มี ค ณะกรรมการที่ ทํ า หน า ที่ กํ า หนดแนวนโยบายในด า นต า งๆ ของบริ ษั ท ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆเหลานี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายอุทัย
2. นายธีระศักดิ์
3. นายวันชัย
4. นายสุวัฒน
5. นายสุทัศน
6. นายสุรพงษ
7. นายศักดิ์ชาย
8. นางสาวเบญจวรรณ
9. นายประยุทธ

ตําแหนง

จันทิมา
พงศพนาไกร
เหลืองวิริยะ
เหลืองวิริยะ
บุณยอุดมศาสตร
หวังศิริเวช
วงศชัยสุริยะ
ประสานศัพท
วิบูลยศิริชัย

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

หมายเหตุ : นางสาวสุวันนา สาระโยธา เปนเลขานุการบริษัท

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวันชัย เหลืองวิริยะ หรือนายอุทัย จันทิมา หรือนายสุรพงษ
หวังศิริเวช สองในสามลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทแลว ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
หนาที่ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจบริหารบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กํากับดูแลการบริหารการจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาว
เพื่อใหแนใจวาฝายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัตินโยบายแนวทาง และแผนการดําเนินงานสําหรับ
โครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
4. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจแตงตั้ง มอบหมายหรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
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5. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณการ
ดําเนินงานของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่กํากับใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
โดยจั ด ให มี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในเป น ผู ติ ด ตามและดํ า เนิ น การร ว มและประสานงานกั บ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวาเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชนของบริษัท
ทั้งนี้เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไดแก
ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุ
ใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/
หรือประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่
ในการกํากับดูแลใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ
การทํารายการเกี่ยวโยงกันการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบทุ กทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถดานบัญชี และการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายศักดิ์ชาย
2. นางสาวเบญจวรรณ
3. นายประยุทธ

วงศชัยสุริยะ
ประสานศัพท
วิบูลยศิริชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัท มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให บริ ษัท มีระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มีค วามเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจ ารณา คัดเลื อ ก และเสนอแตงตั้ งผูส อบบัญ ชีข องบริษั ท รวมถึง พิจ ารณาเสนอค า ตอบแทนของผูส อบบัญ ชี
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบ
บัญชีและประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเขารวมประชุม
กับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละครั้ง
6. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการเกี่ ย วโยง หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอ ง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายและขอ กําหนด ของตลาดหลักทรัพย ฯ
รวมถึงใหความเห็นถึงความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10.มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เปน
อิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหการปฏิบัติงานภายใตหนาที่
ความรับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
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3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายธีระศักดิ์

พงศพนาไกร

กรรมการบริหาร

3. นายสุรพงษ

หวังศิริเวช

กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังตอไปนี้
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําป ของ
บริษัทเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษทั ใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทาง
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3. กําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจการบริหารจัดการ โดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
กําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัท
4. อาจแต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ
ได
5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อผลประโยชนของบริษัท
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 การจัดซื้อทรัพยสิน หรือจายคาใชจายสําหรับการดําเนินงานของกิจการ ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
10. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทยอย หรือ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนในกรณีดังกลาว รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนใน
การทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดม าหรือ จําหน ายไปซึ่งสิน ทรัพยที่สําคัญ ของบริษัท และ/หรือ บริษัท ยอ ย เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายอุทัย

จันทิมา

ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังตอไปนี้
1. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3. พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัทประจําป
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
5.คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. นายศักดิ์ชาย

วงศชัยสุริยะ

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายประยุทธ

วิบูลยศิริชัย

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี้
1. สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และดําเนินการใหมั่นใจไดวาองคกรมีการ
จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
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4. นําเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงดานตางๆ ที่สําคัญใหกับคณะกรรมการบริษัท
5. ใหคําแนะนํากับบริษัทในดานงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยง
6. ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
6. ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 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 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังตอไปนี้
กรรมการผูจัดการมีหนาที่บริหารและควบคุมบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคเบื้องตนของบริษัทโดยกรรมการ
ผูจัดการจะตองปฏิบตั ิหนาที่และรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูบริหารอื่นในระดับ
ถัดไปเปนผูดําเนินการแทน หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการมีดังตอไปนี้
1. ควบคุมดูแล และใหคําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแตละวัน
2. เขาดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดําเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
6. มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหามา
ซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึ่งเครื่องมือ
ทรัพยสิน และบริการ เพื่อผลประโยชนของบริษัท ตามรายละเอียดของอํานาจอนุมัติในการบริหารงานที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตน เพื่อกอใหเกิดความ
คลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
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7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจําเปน และเปนการ
ดําเนินธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
8. มีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการประมูลงาน หนวยงานราชการและเอกชน รวมทั้งการทํานิติกรรม และธุรกรรมตางๆ
ตลอดจนการมอบอํานาจชวงในแกบุคคลอื่นๆ ในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
9. มีอํานาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสราง เปนตนในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาท
10.มีอํานาจอนุมัติ การจัดซื้อทรัพยสินหรือจายคาใชจายสําหรับการดําเนินงานของกิจการ ในวงเงินไมเกิน10ลานบาท
11.ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการผูจัดการหรือ
บุคคลที่มีสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของกรรมการผูจัดการใน
การพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําในนาม
ของตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนําเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
นําเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และ
ตามกฎหมายตอไป
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอ
สาธารณชนและเปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.
8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เม.ย. 53
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการตามเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มา
ประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เปนตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยมี
หลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใช
จํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม แตไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจาก
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ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได
4. คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
5.1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
5.2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 5.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได
5.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขา
เปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
ผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตําแหนงของการเปนกรรมการบริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2.ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3.ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
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4.ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5.ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษทั
8.ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรื อเปนกรรมการที่มีส วนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ป รึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10.ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11.ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ก รรมการอิ ส ระที่ดํารงตํา แหนงกรรมการตรวจสอบอยางน อ ย 1 คน จะตองเป นบุค คลที่มีความรูแ ละ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้ง บริษัทจะพิจ ารณาคุณสมบั ติในดานอื่นๆ ประกอบดวย เชน ประสบการณในธุร กิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปน
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทตองแจง
ตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ

สวนที่ 2 หนาที่ 64

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัท
ยอยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนด
นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9.2.4 การสรรหาอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือผูบริหาร
ระดับสูงที่มาจากสายงานตางๆ รวมแลวไมนอยกวา 3 คน โดยกําหนดใหประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตอง
เปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารงตําแหนงของการเปน
กรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.2.5 การสรรหาอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ
รวมแลวไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตําแหนงของการเปนกรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
9.2.6 การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในป 2554 เปนจํานวนไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ซึ่งกําหนดในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ สําหรับกรรมการที่เขารวม
ประชุม สําหรับประธานคณะกรรมการในอัตรา 20,000 บาทตอครั้ง สําหรับกรรมการในอัตรา 10,000 บาทตอครั้ง และ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในป 2554 ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ
ตรวจสอบในอัตรา 20,000 บาทตอครั้ง และกรรมการตรวจสอบในอัตรา 10,000 บาทตอครั้ง โดยคาตอบแทนของกรรมการ
ในป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 มีดังนี้
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รายชื่อกรรมการ

ป 2554

9 เดือนป 2555

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

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
กรรมการ คาตอบแทน
กรรมการ ตรวจสอบ
(บาท)
4/4
80,000

1. นายอุทัย

จันทิมา

2. นายธีระศักดิ์

พงศพนาไกร

5/6

-

0

3/4

-

30,000

3. นายวันชัย

เหลืองวิริยะ

6/6

-

10,000

4/4

-

40,000

4. นายสุวัฒน

เหลืองวิริยะ

6/6

-

10,000

4/4

-

40,000

5. นายสุทัศน

บุณยอุดมศาสตร

6/6

-

10,000

4/4

-

40,000

1/6

-

10,000

4/4

-

40,000

2/

4/4

7/7

180,0002/

6. นายสุรพงษ
7. นายศักดิ์ชาย

หวังศิริเวช

1/

วงศชัยสุริยะ

1/

8. นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท1/
9. นายประยุทธ

วิบูลยศิริชัย1/

1/6

3/3

70,000

1/6

3/3

40,0002/

4/4

7/7

110,0002/

1/6

3/3

40,0002/

4/4

7/7

110,0002/

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

ผูบริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)
ป 2554
จํานวนคน
(คน)
4

เงินเดือน

จํานวน
(ลานบาท)
8,278,940

9 เดือนป 2555
จํานวนคน
จํานวน
(คน)
(ลานบาท)
6
9,509,770.00

โบนัส

2

43,915

2

102,300.00

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

3

201,600

4

224,703.00

8,524,455

6

9,836,773.00

รวม

หมายเหตุ ในป 2554 ผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย นายวันชัย เหลืองวิริยะ นางสาววนิดา วรพิทยาฤกษ
นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ และนายพล สาเกทอง
งวด 9 เดือนป 2555 ผูบริหารที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย นายวันชัย เหลืองวิริยะ นายพล สาเกทอง นางสาววนิดา
วรพิทยาฤกษ นายเริงชัย เรืองพยุงศักดิ์ และนางวรรณรัตน คุมเงิน
งวด 9 เดือนป 2555 คณะกรรมการบริหารที่ไดรับคาตอบแทนที่เปนตัวเงินประกอบดวย วันชัย เหลืองวิริยะ และนายสุรพงษ หวังศิริเวช

9.3.2

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี -
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

เนื่องดวยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders)
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน ทั้งในฐานะของเจาของบริษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย เชน สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพยที่ตนถืออยู สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทอยาง
เพียงพอ สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆ ในการประชุมผูถือหุน สิทธิในการแสดงความคิดเห็น
สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนตน
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ขางตนแลว บริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนการอํานวยความสะดวกในการ
ใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
1. บริษัทจะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปทุกป โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแตละป
พรอมทั้งจัดสงหนังสือนัดประชุม และขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนากอนวันประชุม
อยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หรือ 14 วัน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด และลงประกาศหนังสือพิมพแจงวันนัดประชุมลวงหนาเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนที่จะถึงวันประชุม
โดยในแตละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปดวย
2. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทไดจัดสงไป
พรอมกับหนังสือนัดประชุม
3. กอนการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ขอซักถามไดลวงหนากอนวัน
ประชุมผานเว็บไซตของบริษัท (www.akkhie.com)
4. ในการประชุมบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนตั้งขอซักถาม ใหขอเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอที่ประชุมใน
ประเด็นตางๆ อยางอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนจะมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
เพื่อตอบคําถามและใหขอมูลรายละเอียดในที่ประชุม
5. ภายหลังการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุม โดยใหแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวน เพื่อให
ผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุน และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน การไดรับสารสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน โดยในการดําเนินการประชุม
ผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทกําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู คือ หนึ่งหุนมีสิทธิเทากับ
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หนึ่งเสียง และในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือ
นัดประชุม
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของ
ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาว) โดยหามบุคคลที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนระยะเวลาอยางนอย 1 เดือน
กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผย
ขอมูลดังกลาวใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นดวย
บริษัทไดใหขอมูลแกกรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหนาที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท และบท
กําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และในกรณีที่กรรมการ หรือผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ตองรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการ ใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตน ซึ่งเริ่มตั้งแตการ
ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนา
ของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก พนักงานและ
ผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูแขง คูคา ลูกคา เปนตน โดยบริษัทตระหนักดีวา การสนับสนุนและ
ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทยัง
สงเสริมใหมีความรวมมือระหวางบริษัทและกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกบริษัทตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
ผูถือหุน : บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่จะพัฒนา
กิจการใหเจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน
พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของบริษัท จึงเปนนโยบายของบริษัทที่จะ
ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ทั้งในดานโอกาสความกาวหนา ผลตอบแทนที่เหมาะสม การแตงตั้งโยกยาย
รวมทั้งใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทั้งยังสงเสริมใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
สรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี มีการทํางานเปนทีม และเสริมสรางบรรยากาศและความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน
โดยบริษัทจะใหการ
คูแขง

: บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูแขงขันใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบกติกาการแขงขันที่เปน
ธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน

คูคา

: บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติตอ คูคาตามกรอบการคาที่สุจ ริต เสมอภาคและเป น ธรรม โดยคํ านึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมของทั้งสองฝาย
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หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือคํามั่นที่ให
ไวตอกันอยางเครงครัด ใหขอมูลที่ถูกตองเปนจริง
ลูกคา

: บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของความพึ งพอใจของลู ก ค า ที่ มี ตอ ความสํ าเร็ จ ของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง มี
เจตจํานงที่จะดําเนินธุรกิจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลาเพื่อสรางประโยชนสูงสุดตอลูกคา
และพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพใหแกลูกคาในราคาที่เหมาะสม เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา พัฒนา
รู ป แบบสิ น ค า และบริ ก าร รั ก ษาความลั บ ของลู ก ค า และมี ร ะบบในการรั บ ข อ ร อ งเรี ย นของลู ก ค า เพื่ อ รี บ
ดําเนินการอันเปนความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใหกับลูกคาสูงสุด

เจาหนี้ : บริษัทตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธกับเจาหนี้เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจเปนภาระที่ตอง
ปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอกันดวยความซื่อสัตยสุจริต
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
เหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมูลทาง
การเงินและขอมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ตลอดจนข อ มู ล อื่ น ที่ สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต อ ราคาหลั ก ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ล ว นมี ผ ลต อ
กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุน
นักลงทุน และสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงเว็บไซตของบริษัท คือ www.akkhie.com
ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ แตไดมอบหมายใหคุณสุวันนา
สาระโยธา เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลที่สําคัญของบริษัทแกผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งนักวิเคราะห
และผูที่สนใจทั่วไป โดยสามารถติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 0-2323-0714-19
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในงบการเงิน
ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท
ใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
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ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33
ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33
ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทุกทานลวนเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณความชํานาญในธุรกิจ
ของบริษัท
บริษัทมีการแตงตั้งเลขานุการบริษัททําหนาที่ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท
จะต อ งทราบ และปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง ประสานให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําป ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกใหพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใชจํานวน
ที่ใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับ
ฉลากกันวาผูใดจะพนจากตําแหนง สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูพนจากตําแหนง
อยางไรก็ตาม กรรมการที่พนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ และคณะอนุกรรมการ 2 ชุด
ไดแก คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการแตละชุดมีสิทธิหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแตละชุด
บริ ษั ท ได แ บ ง แยกบทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า งคณะกรรมการบริ ษั ท กั บ ผู บ ริ ห ารอย า งชั ด เจนโดย
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผูบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่
ผูบริหารทําหนาที่บริหารงานของบริษัทในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู มีทักษะและความเชี่ยวชาญ และมีภาวะผูนําซึ่งเปนที่ยอมรับ
โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน และเพื่อ
ประโยชนในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด คณะกรรมการบริษัทจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริษัท
2.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร โดยคณะกรรมการจะไดจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและขอบังคับตางๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยจะเปดเผยรายงานการกํากับดูแลกิจการไวในรายงาน
ประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูเกี่ยวของยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา
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ทั้งนี้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงใหมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกลาว
2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัท ไดกํา หนดนโยบายเกี่ยวกับ การปองกั น ความขั ด แยงทางผลประโยชนบ นหลักการที่ วา การ
ตัดสินใจใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตองทําเพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น และควรหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับรายการที่พิจารณา
ตองแจงใหบริษัททราบถึงความสัมพันธหรือการมีสวนไดเสียของตนในรายการดังกลาว และตองไมเขารวมการพิจารณา
ตัดสินใจ รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
หากมีรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นที่มิใชการดําเนินการตามธุรกิจปกติหรือเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาทั่วไป จะตองนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บริ ษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งจะไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย
2.4 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัท ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุม ภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิ บั ติงาน และเพื่อใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทมีการกําหนดภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา
หนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
บริษัทกําหนดใหมีสวนตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของ
บริษัท ใหดําเนินไปในแนวทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท
ควบคุมระบบภายในและตรวจสอบรายการที่สําคัญอยางสม่ําเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําใหสวนตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดจางผูประเมินระบบควบคุมภายในอิสระจากภายนอกเพื่อชวยประสานงานกับสวน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะชวยทําใหตรวจสอบและใหความเห็นตอระบบควบคุมภายในของบริษัทไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น
2.5 การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริหารจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายที่กําหนดไวเปนประจํา โดยมีการประเมินปจจัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและ
ภายนอก วิเ คราะห ปจ จัย ที่ เ ปน สาเหตุ และกํา หนดมาตรการในการติ ดตามเหตุก ารณที่เ ปน สาเหตุข องป จ จั ย ความเสี่ย ง
มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นอยางสม่ําเสมอ และรายงาน
ความคืบหนาตอผูบังคับบัญชา
2.6 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและการเงินและผูสอบบัญชีประชุม
รวมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบ
สวนที่ 2 หนาที่ 71

บริษัท อัคคีปราการ จํากัด (มหาชน)

การเงินของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาว
จะตองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอ และจัดสงใหกับ
คณะกรรมการกอนการประชุมลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการประชุมเวนแตกรณีมี
เหตุจําเปนเรงดวน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแลวเพื่อใชในการอางอิง
และสามารถตรวจสอบได
ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการทุกทานสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเต็มที่ โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงหรือผูเชี่ยวชาญอิสระเขารวมประชุมดวยเพื่อให
รายละเอียดขอมูลที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการ
คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและ/หรือไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
และถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ในป 2554 และงวด 9 เดือนป 2555 บริษัทไดจัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง และ 4 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

การเขารวมประชุม (ครั้ง)
ป 2554
งวด 9 เดือน ป 2555
6/6
4/4
5/6
3/4
6/6
4/4
6/6
4/4
6/6
4/4
1/6
4/4
1/6
4/4
1/6
4/4
1/6
4/4

หมายเหตุ : 1/ นายสุรพงษ หวังศิริเวช นายศักดิ์ชาย วงศชัยสุริยะ นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพทและนายประยุทธ วิบูลยศิริชัย
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในเดือนพฤศจิกายน 2554
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ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง บริษัทไดจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมลวงหนาทุกครั้ง
เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ และมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการเขารวม
การประชุมดวยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเปนผูบันทึกรายงานการประชุม และจัดสงใหประธานกรรมการ
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูล
หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง
4. คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอยใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่
ไดรับมอบหมายภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจากที่
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
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5. การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5

การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร

บริ ษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดู แ ลกรรมการและผู บ ริ ห ารในการนํ า ข อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ยั ง ไม เ ป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
- บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชนเปนเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชน
แลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
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บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต การตักเตือน
เปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการ
กระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 30 กันยายน 2555 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 106 คน และ 122 คนตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝาย

จํานวนพนักงาน(คน)
ป 2554
9 เดือนป 2555
45
31
13
12
4
6
4
6
21
22
7
23
3
6
8
9
4
6
1
1
106
122

1. ฝายปฏิบัติการ
2. ฝายซอมบํารุง
3. ฝายสิ่งแวดลอมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ฝายหองปฏิบัติการวิเคราะห
5. ฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ
6. ฝายจัดซื้อและขนสง
7.ฝายสื่อสารองคกร
8.ฝายทรัพยากรบุคคล
9.ฝายบัญชีและการเงิน
10.ฝายตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น
ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ

คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) ในป 2554 จํานวน 37.35 ลานบาทและงวด 9 เดือนป 2555
จํานวน 22.33 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาแรง คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยในป 2552 – 2554 และงวด 9 เดือน
ป 2555 เทากับ 66 คน 104 คน 106 คนและ 122 คน ตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาความรู แ ละความสามารถของพนั ก งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน คุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและ
ภายนอกที่จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปปรับใชในการทํางาน รวมทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจใหพนักงาน
ทํางานกับบริษัท ในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัท ไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธพนักงานเพื่อเปนการสรางความสามัคคี
ภายในองคกรอยางสม่ําเสมอ
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