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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
ฝ่ายสานักบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน

ฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายขาย

ฝ่ายวางแผนการลงทุน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายวางแผนการตลาด

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายจัดซือและจัดส่ง
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลักอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ
คณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขตอานาจหน้าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี
9.2.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธรรม
ส่งศิริ
กรรมการบริษัท
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริษัท
4. นายสมโภชน์
อาหุนัย
กรรมการบริษัท
5. นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการบริษัท
6. นายชัยวัฒน์
พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายบรรณรัตน์
พิชญากร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยมี นางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตังนายอมร ทรัพย์ทวีกุล
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตังพลอากาศเอกชัยนันท์
ธรรมสุจริต ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตังนางกัลยาณี
อภิตชาติวรกุล เป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการ 2 คน จาก 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท โดยมีรายชื่อของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางดาเนินงานของบริษัท และกากับดูแลให้ฝ่าย
บริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ การซือขายกิจการ อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
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5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มี
ความตังใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได้ รวมทังดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน
และการติดตามผล
7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัท
8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
9) คณะกรรมการบริษัทมี หน้า ที่รายงานความรับผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในการจัด ทารายงาน
ทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ
ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ
หรือการมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมี
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายชัยวัฒน์
พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรณรัตน์
พิชญากร
กรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติการแต่งตัง
พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฎ์สกุล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนายรุ่งโรจน์ ไพโรจน์พีระไพศาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทังนีสามารถสรุปหน้าที่และความรับผิดชอบได้ดังนี
1) รายงานทางการเงิน
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

- สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสาคัญ รวมทังรายการที่มีความ
ซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญานในการตัดสิน
- สอบถามฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สาคัญเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงินและแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทางบการเงิน
การควบคุมภายใน
- สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กาหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสาคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงทั่วทังบริษัท
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
เสนอนันฝ่ายบริหารได้นาไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
การตรวจสอบภายใน
- สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
การกากับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทที่
นาเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกากับดูแลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึง
รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการ
แก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม
การบริหารความเสี่ยง
- สอบทานความเพียงพอของการกากับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท และกลุ่มธุรกิจของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกลุ่มธุรกิจของบริษัท
พิจารณาเปิดเผยของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
คัดเลือก เสนอ แต่งตัง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
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- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคน
รับทราบ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
9) จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และนาเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
- จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
ประธานกรรมการบริหาร
2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
กรรมการบริหาร
3. นายสุธรรม
ส่งศิริ
กรรมการบริหาร
4. นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการบริหาร
5. นางดุจดาว
ลักษณาวิวัฒน์
กรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวธนพร นามไทเสรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 มีมติแต่งตังนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เป็น
กรรมการบริหาร
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตังนางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์
เป็นกรรมการบริหาร

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางดาเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินงานกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และกาหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กาหนด
3. พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกากับดูแลกาหนด
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทังมีระบบการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทังบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 156

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

5. พิจารณานาเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนีสูญ หรือการตัดจาหน่ายทรัพย์สินของ
บริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทาหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อประสานงาน
กับหน่วยงานกากับดูแลของภาครัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
8. พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกาหนดบทลงโทษทาง
วินัย การชดใช้ค่าเสียหายและการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
9. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารทังหมด
ทังนี อานาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจหรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9.2.4

เลขานุการบริษัท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตังนางกัลยาณี อภิตชาติวรกุล ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทาหน้าที่จัดทาและจัดเก็บเอกสาร
สาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานประจาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วน
ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประกาศกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.2.5

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมโภชน์
อาหุนัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด (รักษาการ)
2 นางดุจดาว
ลักษณาวิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายวีรศิลป์
สัตยาภักดีวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
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ชื่อ – สกุล
6 .นางบลังก้า
ซูหลาน หวาง
7. นายพีระณัฐ
วรัทภพ
8. นายปฎิพัทธิ์
ศักดาวงศ์ศิวิมล

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการฝ่ายจัดซือและจัดส่ง (รักษาการ)
ผู้อานวยการฝ่ายขาย

หมายเหตุ: - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
นโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. จัดทาแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดาเนินงานประจาปี รวมทังปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงาน
ดังกล่าวในระหว่างปี
หากเห็นว่าจาเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ดาเนินการให้มีการนานโยบาย
แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
5. เสนอรายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสาหรับรายไตรมาสและประจาปี และรายงานอื่นที่
เห็นว่ามีความสาคัญต่อการดาเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความ
เห็นชอบ
6. จัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทังกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังกากับดูแลให้พนักงานของ
บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คาสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่าง
เคร่งครัด
8. มีอานาจพิจารณาอนุมัติหรือดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในตารางการมอบหมายอานาจ
ดาเนินการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทังนีการใช้อานาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทาได้ใน
กรณีทบี่ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็น
การอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทังนี อานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจหรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
หรือมีความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดาเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
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9.2.6

คณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตังคณะกรรมการ
จัดซือวัตถุดิบหลักขึน เพื่อให้การจัดซือซึ่งเป็นส่วนสาคัญของธุรกิจมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทมากขึน
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลักจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย
กรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
2 นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล
กรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
3. นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์
กรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
4. นายพีระณัฐ วรัทภพ
กรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลักครังแรก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
1. ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ต่อรองเงื่อนไขการจัดซือวัตถุดิบหลัก ในเรื่องของคุณสมบัติ ปริมาณ และราคา
ของวัตถุดิบหลัก เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสม สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม
นโยบายที่บริษัทกาหนด โดยมีระดับอานาจการอนุมัติ ตามรายละเอียด ดังนี
1) อนุมัติการสั่งซือวัตถุดิบในประเทศ ไม่เกิน 40,000,000 บาท
2) อนุมัติการสั่งซือวัตถุดิบต่างประเทศ ไม่เกิน 40,000,000 บาท
3) อนุมัติปริมาณการสั่งซือวัตถุดิบในประเทศ ไม่เกินปริมาณยอดขายล่วงหน้า 2 สัปดาห์ (หากเกิน
อานาจดังกล่าว ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร)
ทังนี
อานาจของคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก
ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่
คณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลักเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอานาจหรือการมอบอานาจในการอนุมัติรายการใดที่
ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดาเนิน
ธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
หมายเหตุ : การมอบอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ เป็นการมอบอานาจโดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตารางการมอบอานาจ
ดาเนินการที่สาคัญ มีรายละเอียดดังนี
1. ธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ
ประเภทธุรกรรม
1. การสั่งซือวัถตุดิบหลัก

วิธีปฏิบัติ
อนุมัติรายการโดยคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก โดยกาหนด
- อนุมัติการสั่งซือวัตถุดิบในประเทศ ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
- อนุมัติการสั่งซือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
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ประเภทธุรกรรม

วิธีปฏิบัติ
- อนุมัติปริมาณการสั่งซือวัตถุดิบในประเทศของปริมาณยอดขาย
ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ หากเกินกว่านันต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริหาร
2. การสั่งซืออุปกรณ์โรงงาน วัตถุดิบอื่น อนุมัติรายการโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และการสั่งซืออื่น ๆ การว่าจ้างผู้รับเหมา กรณีการจ้างงานที่มีมูลค่าเกินกว่า 5.00 ล้านบาท ต้องจัดทาสัญญาจ้าง
3. การจ่ายชาระหนี โดยการโอนเงิน
จากัดวงเงินต่อครังไม่เกิน 50.00 ล้านบาท อนุมัติรายการโดยผู้มีอานาจ
- ทางอินเตอร์เน็ต
ลงนามอนุมัติรายการร่วมกันรวมเป็น 2 ท่าน*
ไม่จากัดวงเงิน อนุมัติรายการโดยผู้มีอานาจลงนามอนุมัติรายการร่วมกัน
- การสั่งจ่ายเช็ค
รวมเป็น 2 ท่าน*

2. ธุรกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจปกติ
ประเภทธุรกรรม
1. การลงนามสัญญาทางการเงิน

วิธีปฏิบัติ
ลงนามโดยกรรมการ 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตรา
สาคัญของบริษัท
2. การสั่งจ่ายเช็ค
ไม่จากัดวงเงิน อนุมัติรายการโดยผู้มีอานาจลงนามอนุมัติรายการร่วมกัน
รวมเป็น 2 ท่าน*
3. การเบิกเงินทดรองจ่ายสั่งซือวัตถุดิบใน อนุมัติรายการโดยคณะกรรมการจัดซือวัตถุดิบหลัก โดยกาหนดให้ไม่เกิน
ประเทศ (กรณีเร่งด่วน นอกเหนือจาก 2.00 ล้านบาทต่อครัง
ใบสั่งซือปกติ)
หมายเหตุ : *ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติรายการร่วมกัน ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
และนางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. บริ ษั ท ไม่ มี ค ณะกรรมการสรรหากรรมการและผู้ บ ริ ห ารโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการของบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการอย่า งน้อ ย 5 คน แต่ไม่ เกิน 15 คน ซึ่ง กรรมการไม่ น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทังหมดนัน ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตาม
เกณฑ์คุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนียังพิจารณาถึงประสบการณ์
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนันจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง
2. ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครัง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับฉลากกัน
ว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ ในตาแหน่งนานที่สุดนัน
เป็นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตังใหม่ได้
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3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี
3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทังหมดตามข้อ 3.1 เลือกตังบุคคลเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตังในครังนัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตังในลาดับถัดลง
มา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จ านวนกรรมการที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งเลื อ กตั งในครั งนั น ให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีขาด
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน
เข้าเป็นกรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุก
คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทังนี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปี ทังนีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตังขึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีค วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตังกรรมการบริหารคน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
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9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง) และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็น โดยการประชุมแต่ละครัง บริษัทได้มีการกาหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการ
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทังได้มีการจดบันทึกประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทังให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบได้
หน่วย : จานวนครัง
ปี 2555
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
(ช่วง 9 เดือนแรก)
รายชื่อคณะกรรมการ
การประชุมเข้าประชุม การประชุมเข้าประชุม การประชุมเข้าประชุม การประชุม เข้าประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
5
5
4
4
4
4
6
6
2. นายสุธรรม
ส่งศิริ
5
5
4
3
4
4
6
5
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
5
5
4
4
4
3
6
5
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย
5
5
4
4
4
3
6
6
5. นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล/1
6
4
6. นายชัยวัฒน์
พงศ์พิศิษฎ์สกุล
5
5
4
4
4
4
6
6
/2
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย
4
4
6
6
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร
5
5
4
4
4
4
6
6
/3
9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
6
1
10. นายสาธิต
รังคสิริ/4
5
4
4
1
/5
11. นายสุวิชา
พานิชผล
5
5
4
4
4
4
6
1
/6
12. นายสมบูรณ์ อาหุนัย
5
2
4
3
6
3
13. นางมุกดา
บุญเสี่ยง/7
5
0
/8
14. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
5
5
4
4
4
1
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ - /1 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตังนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครังแรกในฐานะกรรมการบริษั ท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
/2 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตังหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร
ฉัตรชัย เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัยได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
/3 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตังพลอากาศเอกชัยนันท์
ธรรมสุจริต เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555
/4 : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
/5 : นายสุวิชา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 163

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

/6 : นายสมบูรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเข้าดารงตาแหน่งแทน
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบูรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
/7 : นางมุกดา บุญเสี่ยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552
/8 : นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554

9.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
9.5.1

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ปี 2552
รายชื่อคณะกรรมการ

ปี 2553

ปี 2554

หน่วย : บาท
ปี 2555
(ช่วง 9 เดือนแรก)

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
125,000
- 100,000
- 100,000
- 150,000
100,000
- 60,000
- 80,000
- 100,000
100,000
- 80,000
- 60,000
- 100,000
100,000
- 80,000
- 60,000
- 120,000
- 80,000
100,000 100,000 80,000 100,000 80,000 75,000 120,000 100,000
- 80,000 80,000 120,000 80,000
100,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 120,000 80,000
- 20,000 40,000
80,000 80,000 20,000 20,000
100,000
- 80,000
- 80,000
- 20,000
40,000
- 60,000
- 60,000
100,000
- 80,000
- 20,000
-

1. นายสมใจนึก เองตระกูล
2. นายสุธรรม
ส่งศิริ
3. นายวุฒิเลิศ
เจียรนิลกุลชัย
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย
5. นายอมร
ทรัพย์ทวีกุล/1
6. นายชัยวัฒน์
พงศ์พิศิษฎ์สกุล
7. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย/2
8. นายบรรณรัตน์ พิชญากร
9. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต/3
10. นายสาธิต
รังคสิริ/4
11. นายสุวิชา
พานิชผล/5
12. นายสมบูรณ์ อาหุนัย/6
13. นางมุกดา
บุญเสี่ยง/7
14. นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย/8
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท
หมายเหตุ - /1 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตังนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ โดยนายอมร ทรัพย์ทวีกุล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครังแรกในฐานะกรรมการบริษัท
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555
/2 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตังหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร
ฉัตรชัย เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยหม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัยได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554
/3 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มีมติแต่งตังพลอากาศเอกชัยนันท์
ธรรมสุจริต เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยพลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ได้เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังแรกในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555
/4 : นายสาธิต รังคสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
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/5 : นายสุวิชา พานิชผล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555
/6 : นายสมบูรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 และกลับเข้าดารงตาแหน่งแทน
นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นายสมบูรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
/7 : นางมุกดา บุญเสี่ยง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552
/8 : นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2554

ทังนี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการกาหนดเบียประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี
1) เบียประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดเบียประชุม คือ ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อครัง และ
กรรมการ 20,000 บาทต่อครัง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดเบียประชุม คือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครัง
และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2.5 คณะกรรมการบริหาร กาหนดเบียประชุม คือ 10,000 บาทต่อครัง โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม และสาหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจาและไม่ได้รับเงินเดือนประจาเท่านัน
โดยกาหนดค่าเบียประชุมกรรมการ รวมกันไม่เกินปีละ 1,500,000 บาท และ ค่าที่ปรึกษาของกรรมการและ
ค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมกันไม่เกินปีละ 2,500,000 บาท
2) ค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2555
(ม.ค. – ก.ย.)
จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท) (คน) (บาท)

เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน ค่าที่ปรึกษา ค่าเบีย
ประชุมกรรมการบริหาร เป็นต้น
ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

9.5.2

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

12 13,481,639

17 19,510,930

16 24,436,295

17 17,522,440

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
- ไม่มี -

9.6 การกากับดูแลกิจการ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปีพ.ศ. 2549 ตามที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นาหลักการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท เพื่อให้มี
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ระบบการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้ทาหน้าที่แทนตน และมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท บริษัทจึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่
สิทธิขันพืนฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตังผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ
ก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทังในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการ
ประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่ได้กระทาการใดๆ อันเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทังผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเป็นปัจจัยสาคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงได้กากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
และปกป้องสิทธิขันพืนฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการได้จัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน โดยกาหนดเป็นนโยบาย อาทิ ให้บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทังข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวัดประชุมผู้
ถือหุ้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร นอกจากนันได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
คณะกรรมการได้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider trading) การนาข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น
คณะกรรมการได้กาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทังนี กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจทาธุรกรรม
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการได้พิจารณาให้มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และ
ความยั่งยืนของกิจการ
ในระบบการกากับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้ลงทุน เจ้าหนี และชุมชนที่บริษัทตังอยู่ สังคม หรือภาครัฐ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท และไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านัน
และได้กาหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ
คณะกรรมการได้พัฒนากลไลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัท เพื่อ
สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับกิจการ
และได้เปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านันได้รับทราบอย่าง
เพียงพอเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการได้มีมาตรการการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ความ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สามารถนาส่ง
ให้คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล์ สนเท่ห์ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผล รวมถึงแนวทางการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับแจ้งดังกล่าวต่อไป และได้มีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
ดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างชัดเจน
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ทังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และ
น่าเชื่อถือ
ข้อมูลสาคัญของบริษัท รวมถึง รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นต้น
คุณภาพของรายงานทางการเงินเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกให้ความสาคัญ คณะกรรมการมีความมั่นใจ
ว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ทาหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ซึ่งได้ทาหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
นอกจากนี ในอนาคต คณะกรรมการจะได้จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารกับผู้
ลงทุนและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือ
หุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ดาเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมี
คณะกรรมการที่เข้มแข็ง
กระบวนการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประผู้ถือหุ้น ผู้แต่งตังมีความโปร่งใส ปราศจาก
อิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอนาคตคณะกรรมการมีแนวทางใน
การที่จะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจาเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้อง
อาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และจะกาหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทางาน เช่น การ
ดาเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้โดยชัดเจน
กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ เป็นหน้าที่ของกรรมการที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครัง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษเท่านัน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง
กรรมการจึงมิได้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการได้มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสและขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ระดับ
และองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการและหลีกเลี่ยงการจ่ายที่เกินสมควร
9.7 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนาข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทังเพื่อ
การซือขายหลักทรัพย์ ดังนี
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทาการซือ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของ
บริษัท ก่อนที่ข้อมูลนันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทังนี การซือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและ
ผู้บ ริห ารของบริษั ท รวมถึ งคู่ สมรสและบุ ต รที่ ยั งไม่บ รรลุ นิ ติภาวะ ตลอดจนบุ คคลที่เ กี่ย วข้อ งตาม มาตรา 258 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วันที่มีการซือ ขาย
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โอน และรับโอนหลักทรัพย์นัน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดาเนินการดังกล่าว จะมีโทษตรา
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนีกรรมการและผู้บริหารบริษัท จะต้อง
จัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวจานวน 1 ชุด ให้แก่บริษัท เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทังนี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทาการซือ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสูส่ าธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทาการ รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสาคัญนันต่อบุคคลอื่น
9.8 บุคลากร
9.8.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีจานวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทังหมด 132
คน โดยสามารถแบ่งแยกจานวนพนักงานตามฝ่ายงานได้ ดังนี
(หน่วย จานวนพนักงาน : คน)
ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย. 55
ฝ่าย
รายวัน ประจา รวม รายวัน ประจา รวม รายวัน ประจา รวม รายวัน ประจา รวม

ฝ่ายบัญชี
0 5 5 0 4
0 5 5
ฝ่ายการเงิน
0 1 1 0 2
ฝ่ายจัดซือและจัดส่ง
0 2 2 0 3 3 0 5
ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
0 2 2 0 2 2 0 3
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
0 6 6 1 18 19 3 17
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
0 0 0 0 1 1 0 0
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
0 1 1 0 0 0 0 0
ฝ่ายโรงงาน
9 82 91 8 73 81 10 74
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
2 9 11 2 6 8 5 6
ฝ่ายสานักบริหารและ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 0 0 0 0 2 2 0 6
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
0 0 0 0 1 1 0 1
รวมทังหมด
11 107 118 11 112 123 18 118

4 0 4 4
2 0 2 2
5 0 4 4
3 0 3 3
20 3 18 21
0 0 1 1
0 0 0 0
84 6 76 82
11 3 6 9
6 0 6 6
1 0 0 0
136 12 120 132

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ทังนี ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
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9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน
ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส
ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลียง
ชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ

(หน่วย : บาท)
ปี 2555
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
(ช่วง 9 เดือนแรก)
24,164,464 26,630,356 29,720,575
28,856,972

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

ทังนี บริษัทได้จัดตังกองทุนสารองเลียงชีพกับ กองทุนสารองเลียงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ภายใต้การจัดการ
ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553
9.8.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
– ไม่มี –
อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 บริษัทพบว่าเจ้าหน้าที่โรงงานของบริษัทร่วมทุจริตกับพนักงานขับรถ
ขนส่งวัตถุดิบทาให้บริษัทเสียหายมูลค่า 4,116,200 บาท ซึ่งต่อมาบริษัทได้เจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ขนส่งวัตถุดิบดังกล่าว
โดยบริษัทผู้รับจ้างขนส่งยินดีชดใช้ค่าเสียหายให้ โดยหักชาระจากการลดค่าขนส่งเป็นจานวนร้อยละ 10 ของค่าขนส่งใน
แต่ละเดือนจนกว่าจะครบมูลค่า
ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ประสบปัญหาการทุจริตดังกล่าวแล้ว โดยได้วางแผนระบบการ
ป้องกันและตรวจสอบการทุจริตที่รัดกุมมากขึน เช่น การติดตังมิเตอร์การรับจ่ายวัตถุดิบ (Mass Flow Meter) เพื่อทาการ
ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ (Mass Balance) ในการรับวัตถุดิบเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของตาชั่งนาหนัก การตรวจสอบ
การรับจ่ายวัตถุดิบจากตาชั่งนาหนักมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงาน การจัดทารายงานอัตราผลผลิต (yield) ของการ
ผลิตเป็นรายวันเพื่อให้สามารถติดตามความผิดพลาดที่เกิดขึนได้ทันการณ์ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ยังเหลือยอด
คงค้างของค่าเสียหายดังกล่าวเท่ากับ 1,385,780.09 บาท
9.8.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ทางบริษัทมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทังนี รวมถึงการปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับทักษะและความชานาญของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าตาม
วิสัยทัศน์และแผนงานของผู้บริหาร โดยในปี 2555 แผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทจะมุ่งเน้นในประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละตาแหน่ง โดยเน้นการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง และประเมินพัฒนาการเรียนรู้และความ
ชานาญทุกส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของแต่ละตาแหน่ง โดยใน
ภาพรวม บริษัทมีแผนงานการบริหารบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงอัตรากาลังคนขององค์กร ดังนี
1) แผนการปรับจานวนพนักงานให้มีความเหมาะสม บริษัทมีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายการเงิน การ
ลงทุน และ ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2) แผนการปรับเปลี่ยนตาแหน่งพนักงานให้มีความเหมาะสม
3) แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนดให้พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ
60 ของพนักงานทังหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
4) แผนการประเมินประสิทธิภาพการทางานปีละ 1 ครัง
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