8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างการจัด การองค์ ก รของบริ ษั ท บริ ห ารและพัฒ นาเพื อการอนุรั กษ์ สิ งแวดล้ อ ม จํ า กัด (มหาชน)
ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการชุด ย่ อ ย จํ า นวน 3 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้ าทีและความรับผิดชอบ ดังนี

8.1

โครงสร้ างกรรมการของบริษัทฯ
8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีดํารงตําแหน่ง ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 10 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการทีเป็ นอิสระ 5 ท่าน กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
(2) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
รองประธานกรรมการ
(3) นายอังคณี วรทรัพย์*
กรรมการ
(4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* กรรมการ
(5) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ*
กรรมการ
(6) นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์*
กรรมการ
(7) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการ
(8) นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์*
กรรมการ
(9) นายอัศวิน วิภศู ิริ
กรรมการ (กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร)
(10) นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
กรรมการ (กรรมการทีเป็ นผู้บริหาร)
หมายเหตุ
* กรรมการอิสระ
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ข้ อ มูล ของกรรมการเกี ยวกับ วุฒิ ก ารศึก ษาล่า สุด ประวัติ ก ารอบรมจากสมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดูตามเอกสารแนบ 1
กรรมการบริ ษัทฯ ทีลาออกระหว่างปี 2561 มีรายชือดังนี
(1) นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัทฯ ได้ แก่ ดร.พสุ โลหารชุน นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ สองในสีลงลายมือชือร่วมกันพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
การกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้ สอดคล้ องตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ของตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และแนวปฏิ บัติ ข องสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ เพือสร้ างความเชือมันแก่นกั ลงทุน และรักษาสมดุลของการบริ หารจัดการทีดี ซึงคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ”มีความเข้ มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนีให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที
เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คล
ทีอาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพัน ธ์ ทางธุรกิ จตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทํ าเป็ นปกติเพื อ
ประกอบกิ จการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พ ย์ รายการเกี ยวกับสินทรั พย์ ห รื อ บริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์ อืน
ทํ า นองเดี ย วกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ูข ออนุญ าตหรื อ คู่สัญ ญามี ภ าระหนี ที ต้ อ งชํ า ระต่อ อี ก ฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้ อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนีการคํานวณภาระ
หนีดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัด
อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึกษากฎหมาย หรื อที
ปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติ
บุคคลที อาจมี ความขัด แย้ ง ทังนี ในกรณี ทีผู้ใ ห้ บ ริ การทางวิช าชี พ เป็ นนิ ติบุคคล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถื อ หุ้นรายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(8) ไม่มีลักษณะอื นใดที ทํา ให้ ไ ม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี ยวกับการดํ าเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง ข้ อ 1 ถึงข้ อ 8 แล้ ว กรรมการ
อิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
การแต่ งตังและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กําหนดเรื ององค์ประกอบ การแต่งตัง การถอดถอน หรื อการพ้ นจากตําแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ซึงสามารถสรุปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี
(1) ที ประชุมผู้ถื อ หุ้น เลือ กตังกรรมการ โดยมี จํ า นวนไม่น้ อ ยกว่า 5 คน และไม่เ กิ น 15 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทฯ
จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
(2) ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อเสียงหนึง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
ข้ อ 1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใด ไม่ได้
3) บุคคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตัง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจํานวนทีจะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตังในครังนัน
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
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(3) ในการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี ของบริ ษั ท ฯ ทุกๆ คราวให้ ก รรมการออกจากตํ า แหน่ ง
จํ านวนหนึงในสามของจํ านวนกรรมการ ถ้ า จํ านวนกรรมการที จะออกแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ไ ด้ ให้ ออกโดยจํ านวน
ใกล้ เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม
(4) ให้ กรรมการซึงอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการทีออกตามวาระนันอาจ
ถูกเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
(5) กรรมการย่อมพ้ นจากตําแหน่งเมือถึงแก่กรรม ยืนใบลาออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนด ศาลมี
คําสังให้ ออก ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ถอดถอนจากตําแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย
(6) กรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการที
เหลื อ อยู่เ ลื อ กบุค คลซึงมี คุณ สมบัติ แ ละไม่มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายเข้ า เป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอืนเข้ า
มาเป็ นกรรมการแทนหรื อไม่ก็ได้ บุคคลซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนนี จะอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึงตนดํารงตําแหน่งแทน
การดํารงตําแหน่ งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
เพือให้ คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
คณะกรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้ น
จํานวนองค์ ประชุม
จํานวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการ
อยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่ อไปนี
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งดูแลการดํ า เนิ นงานของบริ ษัท ฯ และปฏิ บัติ ห น้ า ที ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ แ ละข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติของที ประชุมผู้ถื อหุ้น ด้ ว ยความซือสัตย์ แ ละความ
ระมัดระวังเพือรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีพิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริ ษัทฯ และกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย
และแผนงานทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดําเนินงานเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส และมีการรายงานการมีส่วนได้ เสีย
ของตนเองต่อบริษัทฯ
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(5) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ให้ ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตังใจทีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
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(6) คณะกรรมการบริ ษัท ฯ มีหน้ าที พิจารณาอนุมัติรายการทีมีนัยสําคัญตามทีได้ ระบุในอํานาจ
ดําเนินการของบริษัทฯ เว้ นแต่รายการนันต้ องเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ
(7) คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึงแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
(8) คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจแต่งตังบุคคลอืนใดให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ ภายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อมอบอํานาจเพือให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรื อแก้ ไข
อํานาจนันๆ ได้
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 4/2546 เมือวันที 29 เมษายน 2546 และครังที 3/2551 เมือ
วันที 20 มีนาคม 2551 และครังที 1/2557 เมือวันที 14 มีนาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการซึงมีความเป็ นอิสระ และ
มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 3 ท่าน ดังมีรายชือต่อไปนี
(1) นายอังคณี วรทรัพย์*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* กรรมการตรวจสอบ
(3) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ*
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ
* กรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่ อไปนี
(1) สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงาน
อืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ผลการปฎิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพือ
เสนอแต่งตังและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังเข้ าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯ ซึง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล อย่างน้ อยดังต่อไปนี
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(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายงานทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎบัตร
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
8.1.3 คณะกรรมการบริหาร
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 1/2553 เมือวันที 21 มกราคม 2553 ครังที 7/2556 เมือวันที 20
กันยายน 2556 และครังที 11/2559 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ หาร โดยแต่งตัง
จากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หาร
ประกอบด้ วย
(1) นายอัศวิน วิภศู ิริ
ประธานกรรมการบริหาร
(2) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการบริหาร
(3) นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
กรรมการบริหาร
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1) ปฏิบตั ิงานและดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนด
(2) จัดให้ มีแผนปฏิบตั ิการในการนํานโยบาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ
กําหนดไปปฏิบตั ิ เพือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(3) กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิด และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกเดือน รวมทังรายงานเหตุการณ์ ทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน
(4) มี อํ า นาจพิ จ ารณาอนุมัติ ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกี ยวข้ อ งกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท ฯ ภายใต้
ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดตามระเบียบว่าด้ วยอํานาจการจัดการ
(5) พิจารณากลันกรองเรื องทีจะเสนอเข้ าสูว่ าระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
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(6) จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจํา และรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ทราบ
(7) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 2/2547 เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครังที 3/2551 เมือ
วันที 20 มีนาคม 2551 และครังที 1/2557 เมือวันที 14 มีนาคม 2557 ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนโดยแต่งตังจากกรรมการบริ ษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ
ปั จจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
(1) นายอังคณี วรทรัพย์
ประธาน
(2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(3) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน มีดังนี
(1) พิจารณาสรรหากรรมการบริ ษัทฯ แทนกรรมการบริ ษัทฯ ทีต้ องออกตามวาระ เสนอต่อทีประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ ในกรณีทีตําแหน่งว่างลงด้ วย
เหตุอืน ทีไม่ใช่เนืองมาจากการครบวาระ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(3) พิจารณากํ าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ฯ ที ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท ฯ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
(4) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8.1.5 ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือทําหน้ าทีให้ คําปรึกษาและ
ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีที
ปรึกษา 2 ท่านได้ แก่
(1) นายเมธี
เอืออภิญญกุล ประธานทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) นายถวิล
ไพรสณฑ์
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
8.2

ผู้บริหาร
8.2.1 รายชือผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และนําเสนอขออนุมตั ิแต่งตังจากคณะกรรมการบริษัทฯ ปั จจุบนั คณะผู้บริหารประกอบด้ วย
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(1) นายอัศวิน
วิภศู ิริ
(2) นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

(3) นางสาวปั ญญา พลพิพฒ
ั น์
หมายเหตุ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้จดั การสายงานการเงินและบริหารความเสียง (CFO)
รักษาการผู้จดั การสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รักษาการผู้จดั การสายงานธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
รักษาการผู้จดั การสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การ

รายละเอียดเกียวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทํางานของผู้บริหาร ได้ แสดงใน
เอกสารแนบ 1

8.2.2 การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ หารทําหน้ าทีพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง เพือขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ สําหรับการ
แต่งตังผู้บริ หารในระดับตํากว่าผู้จดั การสายงานธุรกิจ ผู้บริ หารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมตั ิโดย
คณะกรรมการบริหาร
8.3

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แต่ง ตัง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็ นเลขานุการบริ ษัท ฯ มี หน้ าที รั บผิดชอบตาม
ข้ อกําหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็ นหน่วยงานสนับสนุนงาน
เลขานุการบริ ษัทฯ เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทฯ และเพือให้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลยิงขึน
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(1) ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ท่าน ในปี 2561 เป็ นเงินรวมทังสิน 4,220,000 บาท โดยแยกเป็ น
ค่าตอบแทนในรู ปของเบี ยประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีปรึ กษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ซึงค่าตอบแทนได้ ถกู กําหนดอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลจาก
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริ ษัทฯ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึงในปี 2561 ที
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี
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1) เบียประชุมกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน
 ทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษา 25,000 บาท/ครัง
ทีปรึกษา ท่านละ 20,000 บาท/ครัง
 คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครัง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครัง
 คณะกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครัง
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครัง
2) ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่มีสรุปค่าตอบแทนทีกรรมการได้ รับในปี 2561 เป็ นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี
รายชือกรรมการ

1. ดร.พสุ โลหารชุน
2. นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา 1
3. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 2
4. นายอังคณี วรทรัพย์
5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
6. นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ
7. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์
8. นางสาวชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์
9. นายอัศวิน วิภศู ิริ
10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
11. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ
12. นายเมธี เอือภิญญกุล
13. นายถวิล ไพรสณฑ์
รวม
หมายเหตุ

1
2

กรรมการ
บริ ษัทฯ
360,000
225,000
25,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
3,010,000

ค่าเบียประชุม (บาท)
กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ
บริ หาร
125,000
100,000
100,000
175,000
200,000
180,000
325,000
555,000

ทีปรึกษา

รวม
(บาท)

150,000
180,000
330,000

360,000
225,000
25,000
425,000
400,000
400,000
300,000
300,000
475,000
500,000
480,000
150,000
180,000
4,220,000

นายมงคล พฤกษ์ วฒ
ั นา อดีตรองประธานกรรมการ ลาออกจากตําแหน่งเมือวันที 30 กันยายน 2561
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองประธานกรรมการ เข้ าใหม่เมือวันที 12 พฤศจิกายน 2561
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(2) ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริ หาร ได้ แก่ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร กรรมการผู้จดั การ และรอง
กรรมการผู้จดั การ ในปี 2561 จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็ นเงินทังสิน 7,201,170 บาท
(3) ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่ อย
กรรมการในบริ ษัทย่อยไม่ได้ รับค่าตอบแทน เนืองจากทังหมดเป็ นกรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทแม่
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน
-ไม่มี-
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