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9.      การจัดการ 
9.1     โครงสรางองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ 
Board of Directors 

คณะกรรมการจัดการ 
Management Committee 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
Nomination and Remuneration Committee     

สํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล 
                Internal Audit and Compliance Control 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee 

สํานักงานลงทุนสัมพันธ 
Investor Relation Section 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายการขายและการตลาด 
Deputy Managing Director 

 Sales and Marketing 

 

รองกรรมการผูจัดการ 
สายการผลิตและวิศวกรรม 
Deputy Managing Director 

Production and Engineering 

 
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการบัญชีและการเงิน 
Assistant Managing Director  

Accounting and Finance 

 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการขายและการตลาด 
Assistant Managing Director  

Sales and Marketing 

ฝายโลจิสติกและบริการลูกคา 
Logistic and Customer Service 

ฝายขาย 
      Sales Department 

ฝายการตลาด 
      Marketing Department 

ฝายบัญชีและการเงิน 
     Accounting and Finance  

     Department 

ฝายทรัพยากรบุคคล 
Human Resources 

Department 

แผนกจัดซื้อ 
Purchasing  

Division 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

 

สํานักงานนิติกรรม 
Legal Section 

ฝายสารสนเทศและระบบ 
    มาตรฐาน 
     Information Technology  

     and Standard System 

ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
สายการผลิตและวิศวกรรม 
Assistant Managing Director  

Production and Engineering 

ฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง 
     Engineering 
 

ฝายเทคโนโลยี 
     Technology  

ฝายผลิตกระเบื้องไฟเบอรซีเมนต 
Production FC 

ฝายผลิตกระเบื้องคอนกรีต 
Production CT 

แผนกขายตางประเทศ 
Export Division 

 

กรรมการผูจัดการ 
Managing Director 
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9.2 โครงสรางการบริหารจัดการ 
โครงสรางการบริหารจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการจัดการ และผูบริหาร  

สําหรับขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการ และผูบริหาร ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งการรายงานเร่ืองสวนไดเสียของตน

และบุคคลที่เก่ียวของ และการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองปฏิบัติ

หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซ่ือสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ   

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 คน ไดแก 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 คน 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 4 คน 

 กรรมการอิสระ 3 คน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง) 

ช่ือ ตําแหนง ป 2549 ป 2550 ม.ค.- มิ.ย. 
2551 

1. นายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 11/11 12/12 7/7 

2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม กรรมการ 9/11 10/12 7/7 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย กรรมการ 11/11 10/12 6/7 

4. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการ 11/11 11/12 4/7 

5. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ กรรมการอิสระ 11/11 11/12 7/7 

6. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการอิสระ 11/11 11/12 7/7 

7. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการอิสระ 11/11 10/12 7/7 

8. นายอัศนี ชันทอง (เร่ิม 1/1/50) กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ - 12/12 7/7 

9. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการ / กรรมการจัดการ 11/11 12/12 7/7 

โดยมีนางสาวธนกานต พันธาภิรัตน เปนเลขานุการคณะกรรมการและ 

เปนเลขานุการบริษัท 

11/11 12/12 7/7 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  คือ นายประกิต ประทีปะเสน, นายชัยยุทธ ศรีวิกรม, นายเจมส แพ็ทตริค รูนี่ย, 

นายไพฑูรย กิจสําเร็จ, นายอัศนี ชันทอง และนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการสองในหกคนน้ีลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับ 

ตราสําคัญของบริษัทฯ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารของคณะกรรม- 

การจัดการและฝายจัดการ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด

กับบริษัทฯ และผูถือหุน โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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2. กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการและฝายจัดการ  และการส่ือสารไปยัง  
ผูที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหคณะอนุกรรมการ กรรมการ 

คนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ

ควบคุมของคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกหรือเพิกถอน เปล่ียนแปลง

หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ไดเม่ือเห็นสมควร  

 ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจนั้น จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะอนุกรรมการหรือผูรับมอบ

อํานาจสามารถพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น

ใดกับบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ไวแลว 

3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4. กําหนดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและ

เพียงพอ รวมทั้งการติดตามในเร่ืองตางๆ อยางสม่ําเสมอ โดยคณะอนุกรรมการเปนผูรายงานผลงานทุกไตรมาส 

5. กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งการจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน 

การส่ือสารและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ใหผูที่เก่ียวของทราบอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ 

5.1 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 เดือนตอคร้ังและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจําเปน แต บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน  ในครึ่งปแรกของป 2551 มี

การประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง 

5.2  จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5.3 จัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  

5.4 จัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาเร่ืองสําคัญเรงดวน อันไดแก เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให

ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดําเนินการ เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ

บริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับเปนตน   

6. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสําคัญของระบบควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเส่ียงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกัน

การกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ดวย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการจัดทําทะเบียนกรรมการหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน รายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมผูถือหุน แบบแสดงรายการขอมูล

ประจําป และรายงานประจําป รวมทั้ง เก็บรักษาเอกสารตางๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ และอื่นๆ  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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2. คณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 3 คณะดังนี้  

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบจะตองมีความเปนอิสระอยางแทจริง บริษัทฯ จึงใหความสําคัญในเร่ืองนี้เปนพิเศษโดย

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยอยางเครงครัด โดยกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                1.  ถือหุนไมเกินรอยละหน่ึงของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

                2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ    ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคล

ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือ

หุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง     ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทํารายการ

ทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพย

หรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม คํ้าประกัน การใหสินทรัพยเปน

หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตอง

ชําระตออีกฝายหนึ่ง ต้ังแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแตย่ีสิบลานบาทขึ้นไป 

แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่

เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหน้ีดังกลาว ให

นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงสังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแต 

 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 29 จาก 61  

 

 

     จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับการแตงต้ัง 

7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

8.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอสิระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหากรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะ 

กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ จะตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ  และจะตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่ง 1 คนจะตองมี

ความรูดานบัญชีและการเงิน และจะตองไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจํานวน 3 คน ประกอบดวย 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(ครั้ง) 

ช่ือ ตําแหนง ป 2549 ป 2550 ม.ค.-มิ.ย.  
2551 

1. นายสมบูรณ ภูวรวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ   11/11 9/9 4/4 

2. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการตรวจสอบ  11/11 9/9 4/4 

3. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการตรวจสอบ   11/11 9/9 4/4 
โดยมีนางสาววาสนา โตชูวงศ เปนผูจดบันทึกการประชุม 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1.   สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2.   สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (INTERNALCONTROL)และระบบการตรวจสอบภายใน (INTERNAL 

AUDIT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  หรือหนวยงานอื่นใด

ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความ

นาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง

ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชุมกับ

ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ   1 คร้ัง    

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  ใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน

ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

 6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงราย  



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 30 จาก 61  

 

 

 

      การขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลัก 

ทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)  

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ   ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบ 

หมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) คร้ัง 

 

คณะกรรมการท้ัง 3 คน มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ที่ ทจ.14/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนออกใหม)  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 และ

ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ พ.ศ. 2551 ขณะน้ี

บริษัทฯ อยูระหวางจัดทํา แบบแจงรายช่ือและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (R24-1) และหนังสือ

รับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ (R24-2) นําสงคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตอไป 

 

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดใหมีสํานักงานตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแล โดยกําหนดหนาที่ใหดูแลและตรวจสอบใหมีการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีกําหนดขึ้นและเปนผูประสานงาน ตลอดจนสนับสนุน

และชวยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 163 เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ไดมีมติใหจัดต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน โดยในป 2549 ไดมีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 คร้ังเพื่อพิจารณาผลตอบแทนใหกรรมการและผูบริหาร 

รวมทั้งการกําหนดเงินรางวัลและการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปใหกับพนักงานของบริษัทฯ  

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 177 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติยกเลิกคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน โดยใหจัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนขึ้นแทน  และในคร่ึงปแรกของป 2551 มีการ

ประชุม รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 

 

 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 31 จาก 61  

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจํานวน 4 คน ประกอบดวย 

การประชุมคณะกรรมการ 

สรรหาฯ(คร้ัง) 
ชื่อ ตําแหนง 

ป 2549* ป 2550 ม.ค.-มิ.ย. 

2551 

1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4/4 4/4 4/4 

2. นายไพฑูรย กิจสําเร็จ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4/4 4/4 4/4 
3. นายสุวิทย นาถวังเมือง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4/4 4/4 4/4 
4. นายอนันต เลาหเรณู กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4/4 4/4 4/4 

โดยมีนายอัศนี ชันทอง เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

*ในป 2549 ยังเปนคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

1. ขอบเขตอํานาจหนาที่ในเร่ืองการสรรหา 

1.1 พิจารณาโครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ตอคณะกรรม-

การบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือปรับปรุงแกไข 

1.2 พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือผูที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ

ของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง โดยกําหนดหลักเกณฑการสรรหา

ดังนี้ 

 พิจารณารับทราบรายช่ือกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และรายช่ือบุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอช่ือ

เขาคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุนรายยอย (ถามี) 

 พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเปนกรรมการบริษัทฯ จากรายช่ือที่ไดรับการเสนอ โดยผูที่จะไดรับการแตงต้ัง

เปนกรรมการบริษัทฯ จะตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 

 พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอ จะตองมีความรูความสามารถ ความเปนอิสระปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ระมัดระวังและดวยความซ่ือสัตย มีความตรงไปตรงมา มีความกลาหาญในการแสดงความคิดเห็น มี

ประวัติการทํางานและมีจริยธรรมที่ดีงาม 

 พิจารณาบุคคลที่ไดรับการเสนอ จะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขัน

กับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น ในลักษณะที่มีสวนไดเสียหรือ

ไดผลประโยชนทางการเงินหรือการบริหารงาน  

1.3 พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายช่ือผูที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูบริหาร ต้ังแตระดับผูชวยกรรมการ

ผูจัดการขึ้นไปตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ตําแหนงดังกลาววางลง 

1.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหดําเนินการอันเก่ียวกับการสรรหากรรมการและ

ผูบริหาร 
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2. ขอบเขตอํานาจหนาที่ในเร่ืองการพิจารณาผลตอบแทน 

2.1 พิจารณา KPI  (Key Performance Indicator) และประเมินผลสําเร็จของบริษัทฯ เพื่อกําหนดอัตราจายเงิน

รางวัล(โบนัส) ประจําปและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 

2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบประเมินผลการปฏิบัติงาน   การขึ้นเงินเดือนประจําป และพิจารณาโครงสราง

ผลตอบแทน ของผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.3 พิจารณาผลตอบแทนที่จะจายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ และท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2.4 พิจารณาเสนอแนะโครงสรางเงินเดือน ผลประโยชน และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานบริษัทฯ ทั้งที่เปนตัวเงิน

และไมใชตัวเงิน 

2.5 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ รวมทั้ง

ติดตามผลการประเมินรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิ 

ภาพในการปฏิบัติงาน 

2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหดําเนินการอันเก่ียวกับการพิจารณาผลตอบแทน 

2.7 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีอํานาจเชิญผูบริหารของบริษัทฯ และหรือผูที่เก่ียวของเขา

รวมประชุม หรือชี้แจงในเร่ืองตางๆ ที่เก่ียวของไดทุกกรณี 

2.8 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน อยางนอยปละ 1 คร้ังตอคณะ 

กรรมการบริษัทฯ 

 

2.3 คณะกรรมการจัดการ 
ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคร้ังที่ 175 เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ไดมีการยกเลิกคณะ

กรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และแตงต้ังคณะกรรมการจัดการ ในวันที่ 1 มกราคม 2550 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจํานวน 5 คน ประกอบดวย 
ช่ือ ตําแหนง 

1. นายอัศนี ชันทอง ประธานกรรมการจัดการ  

2. นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการจัดการ 

3. นายไมตรี ถาวรอธิวาสน กรรมการจัดการ  

4. นายสุวิทย  แกวอําพันสวัสด์ิ กรรมการจัดการ  

5. นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน กรรมการจัดการและเลขานุการ 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ 

คณะกรรมการจัดการ มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานตามปกติประจําวัน  โดยกําหนดใหมี

การประชุมสรุปผลงานทุกสัปดาห เพื่อการประเมินการปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ

ที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญมีดังตอไปนี้  
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1. ดูแลการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณากล่ันกรองขอเสนอของฝายจัดการ ในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารเงินลงทุน งบประมาณประจําปและเปาหมาย

คะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณา

ตอไป 

3. ติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด 

4. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงต้ัง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน

คาจาง คาตอบแทน เงินรางวัล ต้ังแตระดับพนักงานถึงระดับผูบริหาร ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงกรรมการ  รวมทั้ง

การเลิกจาง 

5. พิจารณากําหนดเปาหมายกําไรและขาดทุน การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป เพื่อ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป 

6. มีอํานาจแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อดําเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และการกําหนดอํานาจ หนาที่ และ

ความรับผิดชอบของคณะทํางาน รวมถึงกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงต้ังบรรลุตามนโยบาย

และเปาหมาย เชน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมทั้ง มีอํานาจในการมอบอํานาจใหผูบริหารคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ อยางหนึ่งอยางใด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยอยูภายใตการควบคุม

ของคณะกรรมการจัดการ ซึ่งคณะกรรมการจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับ

มอบอํานาจ หรือการมอบอํานาจนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

7. มีอํานาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจในการอนุมัติที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเปนคราวๆ ไป 

 

 ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการน้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการจัดการ  สามารถอนุมัติรายการที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติ

ธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน 
 

3. ผูบริหาร 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผูบริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจ โดยผานการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีผูบริหารทั้งหมดจํานวน 6 คน ประกอบดวย 
ช่ือ ตําแหนง 

นายอัศนี ชันทอง กรรมการผูจัดการ 

นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผูจัดการ สายการขายและการตลาด 

นายไมตรี ถาวรอธิวาสน รองกรรมการผูจัดการ สายการผลิตและวิศวกรรม 
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นายสุวิทย แกวอําพันสวัสด์ิ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการขายและการตลาด 

นางสาวธนกานต พันธาภิรัตน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายการบัญชีและการเงิน 

นายกฤช  กุลเลิศประเสริฐ  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

หมายเหตุ  ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ยังมิไดแตงต้ังบุคคลใดตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการสายการผลิตและวิศวกรรม   

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 

1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานและบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคนโยบาย แผนธุรกิจ ระเบียบขอบังคับ ขอ 

กําหนด และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

4. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการส่ังการและกํากับดูแลการดําเนินงาน

โดยรวม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน 

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อปองกันความเส่ียงจากปจจัยตางๆ ทั้ง

จากภายในและภายนอกบริษัทฯ และมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจัดการ  ความคืบหนาใน

การดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. มีอํานาจแตงต้ังและบริหารงานคณะทํางานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพการจัดการท่ีดี และโปรงใส 

และใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการ

มอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ

อํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทได

กําหนดไว 

7. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงต้ัง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือ

การพนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เก่ียวกับพนักงาน

ของบริษัทฯ ต้ังแตตําแหนงผูจัดการฝายลงไป 

8. มีอํานาจ ออกคําส่ัง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ

บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร 

9. มีอํานาจตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอํานาจอนุมัติที่ไดอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการจัดการเปนคราวๆ ไป 

 

  ทั้งนี้การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการน้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ 

หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหกรรมการผูจัดการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติ

ธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตชัดเจน 
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร  
9.3.1  คณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ  กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสม

ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากล่ันกรองบุคคลนั้นๆ ตอไป โดยคัดเลือกกรรมการ

บริษัทฯ ตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทฯ และจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดอยางเครงครัด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 11 คน โดยกรรมการไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร  

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่ง (1) หุนตอหนึ่ง (1) เสียง 

 ผูถือหุนแตละรายจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได 

แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

 บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน

เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี  ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของ

จํานวนกรรมการในขณะน้ัน  ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน

หนึ่งในสาม (1/3) 

4. กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

5. ใหกรรมการตกลงเห็นชอบรวมกันเก่ียวกับลําดับในการพนจากตําแหนงกรรมการตามวิธีการดังไดกลาวไวใน

วรรคขางตน  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป

หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 

6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกน้ัน จะมีผลนับแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัทฯ 

7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในส่ี (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

9.3.2  คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสม 

ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากล่ันกรองบุคคลนั้น ๆ ตอไป โดยคัดเลือกบุคคล

ที่มีความรู ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กําหนดอยางเครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองประกอบดวยคณะกรรมการอยางนอย 3 ทาน และ 1 ทานจะตองมี

ความรูดานบัญชีและการเงิน และจะตองไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน 
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9.3.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 บริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรม-

การสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากล่ันกรองบุคคลนั้นๆ ตอไป โดยคัดเลือกบุคคลที่

มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติไมเคยประพฤติผิดตอหนาที่เก่ียวกับความระมัดระวัง และมีความ

ซื่อสัตยสุจริต และเปนธรรมตอทุกฝาย และจะตองไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

9.3.4  ผูบริหาร 
 บริษัทฯ  กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูคัดเลือกและเสนอรายช่ือบุคคลที่เหมาะสม

ที่จะดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไปตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากล่ันกรองบุคคล

นั้นๆ ตอไป โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เปนประโยชนกับธุรกิจของบริษัทฯ และจะตอง

ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
9.4 คาตอบแทนผูบริหาร  
1.   คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการ   

รายชื่อกรรมการ 
(หนวย : ลานบาท) 

ประมาณการ 
ป 2551 

ป 2550 ป 2549 ป 2548 

1. นายประกิต  ประทีปะเสน 0.99 0.82 0.80 0.76 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  0.75 0.50 0.34 0.34 

3. เจมส แพ็ทตริค รูน่ีย 0.53 0.39 0.34 0.34 

4. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ 0.65 0.48 0.70 0.64 

5. นายสุวิทย  นาถวังเมือง 0.81 0.60 0.44 0.40 

6. นายศักดา  มณีรัตนฉัตรชัย  (เกษียณอายุ 31/12/49) - - 0.34 0.34 

7. นายสาธิต  สุดบรรทัด 0.53 0.39 0.34 0.34 

8. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ   0.89 0.75 0.70 0.70 

9. นายอนันต  เลาหเรณู  (เร่ิม 10/1/48) 0.81 0.60 0.44 0.31 

10. นายอัศนี ชันทอง  (เร่ิม 1/1/50) 0.53 0.39 - - 

รวม 6.49 4.92 4.44 4.17 

ในป 2549 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คนตามมติที่ประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 21 (ประจําป 2549) 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คนตามมติที่ประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 22 (ประจําป 2550) 

ต้ังแตเดือนเมษายน 2550 เปนตนไป 

คาตอบแทนผูบริหาร 

รายการ  
ประมาณการ 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 ป 2548 

จํานวนผูบริหาร (ราย) 6 6 6 7 

เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ (ลานบาท) 23.92 21.72 18.91 18.01 
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2.   คาตอบแทนอ่ืน  
บริษัทฯ มีการต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกพนักงาน โดยในป 2549 และ ป 2550 บริษัทฯ จายคาตอบแทนใน

รูปแบบเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารจํานวน 0.55 ลานบาท และ 0.63 ลานบาท ตามลําดับ และประมาณ

การป 2551 จะมีกองทุนสํารองเล้ียงชพีใหกับผูบริหารเปนมูลคาประมาณ 0.70 ลานบาท 

 
9.5 การกํากับดูแลกิจการ  

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Principles of Good Corporate Governance)  ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด เพื่อใหบริษัทฯ มี

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย 

และผูเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งเปนการเพิ่มมูลคาและเปนการสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนของบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการที่สําคัญ ดังนี้  

 
หมวดที่ 1 :  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯ จัดใหมีการปกปองสิทธิของผูถือหุนและสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิพื้นฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน 

การมีสวนแบงในผลกําไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุน การไดรับขาวสาร ขอมูลของบริษัทณฯ อยางเพียงพอ การเขารวม

ประชุมผูถือหุนเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน เพื่อแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ  กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดเงินคาสอบบัญชี  และเร่ืองที่มีผลกับบริษัทฯ เปนตน  

 บริษัทฯ จัดใหมีเว็บไซต เพื่อเสนอขอมูลที่สําคัญ ขาวสารตางๆ เชน รายงานทางการเงิน ผลประกอบการประจํา

ไตรมาส  ประจําป รายงานประจําป  สําหรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนกําหนดใหเผยแพรขอมูลเหมือนกับเอกสารที่ตองสงให

ผูถือหุนในรูปแบบเอกสารอยางนอย 30 วันกอนการประชุม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนเขาเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ เปน

ตน 

 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุน อํานวยความสะดวกสถานท่ีจัดประชุม ต้ังอยูใจกลางเมือง สะดวกตอการ

เดินทาง และจัดใหมีเวลาดําเนินการประชุมอยางเพียงพอ  นอกจากน้ีบริษัทฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของการประชุมผูถือหุน 

จึงไดกําหนดใหคณะกรรมการท้ังคณะเขารวมประชุมทุกคร้ัง โดยในป 2551 คณะกรรมการท้ังคณะเขารวมประชุม เวนแต

กรรมการบางคนติดภารกิจที่จําเปนไมสามารถเขารวมประชุมได  ในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสให 

ผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและซักถามขอสงสัย โดยประธานในที่ประชุมหรือกรรมการ จะตอบคําถามผู

ถือหุนใหไดรับความกระจางทุกคร้ัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจดบันทึกประเด็นขอซักถาม หรือความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูถือ

หุนอยางถูกตอง ครบถวน ในรายงานการประชุม และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

 ในป 2550 บริษัทฯ เปดโอกาสใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงต้ังกรรมการ

รายใหมลวงหนากอนการประชุม  รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนาที่เก่ียวกับวาระในการประชุมผานทาง

เว็บไซตของบริษัทฯ สรุปในป 2551 ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและกรรมการรายใหม  
 
หมวดที่ 2 :  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุน และอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการเขา  
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รวมประชุม การไดรับสารสนเทศ และการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ในการเรียกประชุมผูถือหุนในแตละ

คร้ังบริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุมโดยระบุความเห็นของคณะกรรมการ พรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระ 

ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน (หรือเปนไปตามที่  สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยกําหนด) พรอมทั้งโฆษณาคําบอกกลาวเชิญประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  โดยไมมีการเพิ่มวาระ

การประชุมที่ไมไดแจงผูถือหุนทราบลวงหนากอน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาขอมูลสําหรับการ

เขารวมประชุมและการลงมติของผูถือหุน  

 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับ บุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ

ใหเขารวมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ไดเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน โดยการเสนอใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือ

หุน ในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน โดยจะระบุรายชื่อกรรมการผูรับมอบอํานาจ

ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

 บริษัทฯ ไดจัดการใหมีการดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน กลาวคือบริษัทฯ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการ

ฝายและพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียน 

แปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย หากบริษัทฯ พบวาผูถือหุน 

กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมาย

และลงโทษตอผูกระทําความผิด  
 
หมวดที่ 3 :  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ 

จึงกําหนดกรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อเปนแนวปฏิบัติตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในไดแก พนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้ 

คูแขง สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
1.   จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ กําหนดนโยบายท่ีจะไมให กรรมการบริษัทฯ เจาหนาที่บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหา

ผลประโยชนสวนตนจากบริษัทฯ ดังนี้ 

 หามกรรมการบริษัทฯ เจาหนาที่บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือเปนธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ 

 กรรมการบริษัทฯ เจาหนาที่บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หลีกเล่ียงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงอันอาจจะ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

 หากรายการน้ันกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ หรือไมสามารถหลีกเล่ียงรายการท่ีเก่ียวโยงกันนั้นได กรรมการ

บริษัทฯ เจาหนาที่บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผูที่มีสวนไดเสียในรายการนั้น จะตองทําบันทึกเพื่อทราบ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ตามสายการบังคับบัญชา และกรรมการบริษัทฯ เจาหนาที่บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ “ผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมัติ” ทั้งนี้ ให “กระทํารายการนั้นเสมือนการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก” 

 ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อ

ประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ รวมทั้งไมใชโอกาสหรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ในการหาประโยชน
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สวนตน และในเร่ืองการทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือทําธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
2.   จรรยาบรรณตอผูถือหุน 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจอยางซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง และมีจริยธรรม และจะใชความพยายามอยางที่สุดที่

จะพัฒนากิจการใหเจริญเติบโต และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยยึดหลักการ

ปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน 
3.    จรรยาบรรณตอลูกคา 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของความพอใจของลูกคาที่มีตอความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีเจตจํานงท่ี

จะดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตลอดเวลา เพื่อประโยชนสูงสุดตอลูกคาของบริษัทฯ 
4.    จรรยาบรรณตอคูคา 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และ

ต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมท้ังปฏิบัติตามพันธะสัญญาใหขอมูลที่เปนจริง รายงานท่ีถูกตอง การเจรจาแกปญหาและหา

ทางออกต้ังอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ  
5.   จรรยาบรรณตอคูแขงขันทางการคา 
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล  ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับ

หลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคาของคูคาดวยวิธีฉอฉล  
6.    จรรยาบรรณตอเจาหนี้ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามสัญญาที่มีตอเจาหนี้ทุกรายทุกประการ 
7.    จรรยาบรรณตอพนักงาน 
บริษัทฯ ตระหนักวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคาย่ิง จึงเปน

นโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหการปฏิบัติที่เปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงต้ังโยกยาย ตลอดจนการ

พัฒนาศักยภาพ 
8.    จรรยาบรรณตอสังคมและสวนรวม 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาส่ิงแวด 

ลอมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่หนวยงานของบริษัทฯ ต้ังอยู และเปนนโยบายของบริษัทฯ เชนเดียว 

กันที่จะยึดม่ันปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี ทั้งในดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะ

ดําเนินการยกระดับคุณภาพของส่ิงแวดลอม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดําเนินการเอง และรวมมือกับรัฐและ

ชุมชน  

เพื่อสงเสริมนโยบายขางตน บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อคืนกําไรสวนหนึ่งใหแกกิจกรรมที่มีสวนสรางสรรคสังคมและ

ส่ิงแวดลอมอยางสม่ําเสมอ และจะดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคม

และส่ิงแวดลอมอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อประโยชนสวนรวม 
 
หมวดที่ 4 :  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของบริษัทฯอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตามขอกําหนด  
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ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผานชองทางตาง ๆ  

และเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูใชขอมูลสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเทาเทียมกัน  

 บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป        

(แบบ 56-1) ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (ต.ล.ท.) 

 ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนายสาธิต  สุดบรรทัด รอง

กรรมการผูจัดการ สายการขายและการตลาด  เปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารใหขอมูลแกนักลงทุน นักวิเคราะห ผูถือหุน  และ 

ผูที่สนใจทั่วไป ซึ ่งสามารถติดตอไดที ่หมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ คือ (036) 224-001 ถึง 8 หรือ E-mail : 

Corpcenter@diamondtile.com สําหรับกิจกรรมในป 2550 และในคร่ึงปแรกของป 2551 ไดมีการใหขอมูลในโอกาสตางๆ 

เชน สัมภาษณกรรมการและผูบริหารระดับสูงแบบตัวตอตัว การจัดการแถลงขาวพบส่ือตางๆ รวมทั้งการจัดงานพบ

นักวิเคราะหกลุมยอยรายไตรมาส 

 
หมวดที่ 5 :  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีจํานวน 9 คน ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 2 คน กรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร จํานวน 4 คน และกรรมการอิสระ จํานวน 3 คน  ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถ ประสบการณและความเช่ียวชาญ

ที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนด แตในปจจุบันมีกรรมการจํานวน 1 คน ที่ดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท ดูรายละเอียดขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการแตละคนในบริษัท

อื่นในเอกสารแนบ 1 อยางไรก็ตาม การดํารงตําแหนงกรรมการดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการแตอยาง

ใด เนื่องจากกรรมการไดอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ อยางเต็มที่โดยเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งได

แสดงความคิดเหน็และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกบริษัทฯ มาโดยตลอด  

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูนําในการกําหนดนโยบาย และมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบใน

การกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหาร

ดําเนินการไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เปน

ผูรับผิดชอบตอการดําเนินธุรกิจที่สําคัญและการกํากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ

ตอสาธารณะชน ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และรายงานประจําป โดยการจัดทํางบการเงินดังกลาวจะเปนไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ 

กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลย

พินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  เพื่อใหม่ันใจไดอยาง

มีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมี

สาระสําคัญ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและเปนอิสระอยางเพียงพอ เปนผูดูแล

รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และมีหนวยงานกํากับและตรวจสอบภายใน ทํา

หนาที่ในการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนินธุรกิจตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อใหม่ันใจวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติเปนไปตาม
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ระเบียบ ขอบังคับที่ทางการและบริษัทฯ กําหนดไว และเพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจ 

สอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ หนวยงานดังกลาวจะขึ้นตรงและรายงานผลการกํากับดูแลตอคณะกรรมการตรวจสอบ  รวมทั้ง

มีมาตรการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ  และมีการติดตามการดําเนินการในเร่ืองดังกลาวอยางสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ขึ้น เพื่อเปนผูดําเนินการในดานตางๆ ตามท่ี

ไดรับมอบหมาย และแยกบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝายบริหารโดยกําหนด

ระดับอํานาจดําเนินการทางการเงินอยางชัดเจน ดูรายละเอียดประกอบในหัวขอโครงสรางการบริหารจัดการหนา 25   ซึ่ง

บริษัทฯ จัดใหมีคณะอนุกรรมการ 3 ชุดดังนี้ 

• คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน แตงต้ังเม่ือวันที่ 22 มกราคม 2550 มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป 

ในครึ่งปแรกของ ป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จํานวน 4 คน แตงต้ังเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 มี

วาระการดํารงตําแหนง 3 ป ในครึ่งปแรกของ ป 2551 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได

มีการจัดประชุมรวมทั้งส้ิน  4 คร้ัง 

• คณะกรรมการจัดการ จํานวน 5 คน แตงต้ังเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2550 ในครึ่งปแรกของป 2551 คณะ 

กรรมการจัดการไดมีการจัดประชุมทุกสัปดาหรวมทั้งส้ิน 17 คร้ัง 

 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยทุกๆ 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม

ความจําเปน โดยมีการนําสงหนังสือเชิญประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมวาระตางๆ ใหคณะกรรมการลวงหนาไมนอย

กวา 7 วันกอนวันประชุมตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ ในคร่ึงปแรกของ ป 2551 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการ

ทั้งส้ิน  7 คร้ังโดยมีกรรมการเขารวมประชุม ดังนี้ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (คร้ัง) ชื่อ ตําแหนง 

ป 2549 ป 2550 ม.ค.-มิ.ย.2551 

1. นายประกิต  ประทีปะเสน ประธานกรรมการ 11/11 12/12 7/7 

2. นายชัยยุทธ  ศรีวิกรม  กรรมการ 9/11 10/12 7/7 

3. นายเจมส แพ็ทตริค รูน่ีย กรรมการ 11/11 10/12 6/7 

4. นายไพฑูรย  กิจสําเร็จ กรรมการ 11/11 11/12 4/7 

5. นายสมบูรณ  ภูวรวรรณ   กรรมการอิสระ 11/11 11/12 7/7 

6. นายสุวิทย  นาถวังเมือง กรรมการอิสระ 11/11 11/12 7/7 

7. นายอนันต  เลาหเรณู   กรรมการอิสระ 11/11 10/12 7/7 

8. นายอัศนี  ชันทอง  (เร่ิม 1/1/50) กรรมการ / ประธานกรรมการจัดการ - 12/12 7/7 

9. นายสาธิต  สุดบรรทัด กรรมการ / กรรมการจัดการ 11/11 12/12 7/7 

โดยมีนางสาวธนกานต พันธาภิรัตน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

และเปนเลขานุการบริษัท 

11/11 12/12 7/7 

 

 บริษัทฯ ไดแยกตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการเปน 2 ตําแหนง และไมไดเปนบุคคลคนเดียว 

กัน โดยประธานกรรมการมีความเปนอิสระ และเพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน บริษัทฯ ไดกําหนดบทบาทอํานาจ 
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และหนาที่ไวอยางชัดเจนระหวางประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ เพื่อไมใหคนใดคนหน่ึงมีอํานาจโดยไมจํากัด  และ

ไมซ้ําซอน โดยประธานกรรมการเปนผูนําดานนโยบาย สวนกรรมการผูจัดการเปนผูนําดานบริหาร 

 บริษัทฯ ไดออกขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานเพื่อใหผูที่เก่ียว 

ของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต และเท่ียงธรรมท้ังการปฏิบัติตอ

บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน และสังคม โดยประกาศใหผูที่เก่ียวของไดรับทราบและติดตามการปฏิบัติตาม

แนวทางดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทฯ หากผูที่เก่ียวของไมปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณดังกลาวจะถูกพิจารณา

บทลงโทษตอไป 

 บริษัทฯ จัดใหมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

เครงครัด โดยรายการใดท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย บุคคลดังกลาวจะไมมีสิทธิ

ออกเสียงอนุมัติการทํารายการน้ันๆ ทั้งนี้ รายการดังกลาวตองเปนไปเพื่อการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมีนโยบายการ

กําหนดราคาและเง่ือนไขตางๆ ตามตลาด ซึ่งตองสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป  และ

ไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอคณะกรรมการบริษัทฯ และสํานักงานกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต) ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

 บริษัทฯ จะจัดใหมีมาตรการคุมครองผูลงทุนที่สามารถตรวจสอบไดภายหลังกลาวคือ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ

ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และบริษัทฯ จะจัดใหมีการ

รับรอง โดยใหกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในงบการเงินที่

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดกําหนดหลักเกณฑการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ไวอยางชัดเจนและโปรงใสในระดับที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน โดยมิไดมีการจาย

คาตอบแทนท่ีเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน   ทั้งนี้กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทน

เพิ่มจากการดํารงตําแหนงผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และการปฏิบัติงานของกรรมการคนน้ัน  

และบริษัทฯ กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนท่ีจายใหแกกรรมการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอ 9.4 คาตอบแทนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เร่ิมมีการประเมินผลคณะกรรมการท้ังคณะในป 2550 โดยใชแบบประเมินตามแนวทาง

ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับความ

เหมาะสมของบริษัทฯ แบบประเมินดังกลาวประกอบดวย 4  หัวขอ คือ โครงสรางของคณะกรรมการ การกําหนดกลยุทธและ

ทิศทางบริษัทฯ การติดตามและประเมินผลงานฝายจัดการ และความรับผิดชอบตามหนาที่ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการ

ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปวา “เห็นดวย” กับการดําเนินการในภาพรวมท้ัง 4 หัวขอ 

 ดวยการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ และผูบริหาร  ไดมีบทบาทและอํานาจ

หนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ และการปฏิบัติตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียและผูเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งกฎเกณฑตางๆ มีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา  

ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียงอันเกิดจากการกระทําที่เกิดจากความไมเขาใจ หรือเขาใจผิดในสาระสําคัญแหงกฎเกณฑ

และขอกฎหมายตางๆ ของคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ  ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ดวยความเช่ือ
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โดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ จึงไดจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ และการชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯ เพื่อคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดกับบริษัทฯ คณะกรรมการ 

และผูบริหารของบริษัทฯ 

 
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 156 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2548 บริษัทฯ มีการกําหนดจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใชในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ  ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายใน

ของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่งไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2548 ดังนี้ 

1. บริษัทฯ ไดแจงใหกรรมการ และผูบริหารทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของ

ตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรม- 

การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

2. บริษัทฯ หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝายและพนักงานของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยัง

ไมไดเปดเผยตอประชาชนอันเปนสาระสําคัญตอการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ซึ่ง

รวมถึงเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพย ทั้งนี้ หามมิใหบุคคลที่ลวงรูขอมูลภายใน และยังมิไดเปดเผยขอมูลดังกลาวตอสาธารณชน 

ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนที่ขอมูลดังกลาวจะเปดเผยสูสาธารณชน หากบริษัทฯ พบวาผูถือ

หุน กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการและพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดขอหามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตาม

กฎหมายและลงโทษแกผูกระทําความผิดโดยเด็ดขาด 

3. ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร ผูจัดการฝาย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทําผิดอันเปนความผิดอาญาตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดวย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษอยางรุนแรงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางรวมกันดังนี้ 

 ตัดเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

 ใหออก ไลออก หรือปลดออกจากการเปนผูบริหาร ผูจัดการฝายหรือพนักงานโดยถือวาจงใจกอใหเกิด

ความเสียหายแกบริษัทฯ หากเปนกรรมการ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 

 แจงการกระทําความผิดตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก 

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 แจงความดําเนินคดีตอตํารวจหรือพนักงานสอบสวน 

 ดําเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
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9.7 บุคลากร  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังส้ิน 700  คน แบงออกเปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป 16  คน ระดับ

พนักงานประจํา 684 คน ดังนี้  

จํานวนพนักงาน (คน) 
แผนก 

ระดับผูจัดการขึ้นไป ระดับพนักงานประจํา 

ฝายบริหาร 7 6 

ฝายขายและฝายการตลาด 1 38 

แผนกขายตางประเทศ 0 6 

ฝายโลจิสติก และบริการลูกคา 1 83 

ฝายบัญชีและการเงิน 1 29 

ฝายทรัพยากรบุคคล 1 18 

ฝายผลิต 2 347 

แผนกจัดซื้อ 0 9 

ฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง 1 111 

ฝายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน 1 10 

ฝายเทคโนโลยี 1 27 

รวม 16 684 

 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานประจําในป 2550 และคร่ึงปแรกของป 2551 คิดเปนเงินประมาณ 224.45 ลานบาท 

และ 120.51  ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน คาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง และโบนัส ในจํานวนน้ีไดรวมผลตอบแทน

ในรูปเงินสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพอีกจํานวน 5.05 ลานบาท และ 2.79 ลานบาท ตามลําดับ 

 

บริษัทฯ ไมเคยมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับพนักงาน

เสมอมา อัตราการยายงานของพนักงานของบริษัทฯ อยูในระดับตํ่า และพนักงานของบริษัทฯ ไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงาน  

  

ในป 2550 และคร่ึงปแรกของป 2551  บริษัทฯ มีคาใชจายในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 1.15 ลาน

บาท และ  0.36 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน  โดยมีการจัดอบรมใหผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทฯ หรือจัดสงไปเขารวมการสัมมนาทั้งในและตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2550  ไดมีการอบรมสัมมนา 74 

หลักสูตร และมีผูเขาอบรม 766 คน และในคร่ึงปแรกของป 2551 ไดมีการอบรมสัมมนา 43 หลักสูตร และมีผูเขาอบรม 330 

คน 
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9.8 การดําเนินการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และสังคม 
 9.8.1  การดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางาน และมีความเช่ือวาอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรค

ที่เกิดขึ้นจากการทํางานเปนเร่ืองที่สามารถปองกันไดดวยความรวมมือรวมใจของทุกคนในองคกร โดยบริษัทฯ ไดจัดต้ังคณะ 

กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พรอมทั้งจัดต้ังแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โดยในรอบปที่ผานมา ไดดําเนินงานเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยือน อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. ประเมินความเส่ียงและอันตรายจากการทํางาน อันตรายระหวางการกอสรางโครงการใหมๆ เพื่อประเมิน

อุบัติเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งจัดใหมีมาตรการปองกัน เปนแผนควบคุมความเส่ียงตาม

มาตรฐาน OHSAS 18001 

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ จะศึกษากฎหมายใหมใน www.siamsafety.com ทุกสัปดาห เพื่อใหม่ันใจวา

บริษัทฯ ไดถือกฎหมายที่เปนฉบับปจจุบันและไดดําเนินการตามกฎหมายไดอยางครบถวน 

3. ปรับปรุงชองทางการส่ือสาร เชน บอรด,  HOT News,  DRT Safety News,  E-mail และ Intranet เปนตน 

4. อบรมใหความรูความปลอดภัยและระเบียบการปฏิบัติในพื้นที่บริเวณโรงงานใหกับพนักงาน เชน หลักสูตรปฐม 

นิเทศความปลอดภัยในการทํางาน ความปลอดภัยกับสารเคมี การใชใบอนุญาตทํางาน การขับรถยกอยางปลอดภัย   การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน ความปลอดภัยในงานรับเหมากอสราง  การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การฝกซอมและ 

ตอบโตเหตุเพลิงไหม สารเคมีร่ัวไหล และการอพยพหนีไฟ เปนตน ซึ่งมีพนักงานและผูรับเหมาผานการอบรมกวา 2,000 คน 

5. จัดอุปกรณปองกันอันตรายใหเพียงพอกับการใชงาน ไดแก หนากากปองกันกล่ินไซลีน ฝุน แวนครอบตากัน

สารเคมี แวนตากันสะเก็ดงานเชื่อม รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย และท่ีครอบหูปองกันเสียงดัง เปนตน 

6. ปรับปรุงแผนฉุกเฉิน พรอมจัดฝกซอมตอบโตสารเคมีร่ัวไหล เพลิงไหม และอพยพหนีไฟ เปนตน 

7. จัดกิจกรรมกลุมยอยระดับพื้นที่ เชน Safety Talk, PRA  และ  KYT ทุกเชากอนเร่ิมงาน 

8. จัดนิทรรศการ งานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางาน คร้ังที่ 2 ระหวางวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550 โดยมี

การจัดกิจกรรม ประกวดคําขวัญ ประกวดโลโก ประกวด Safety Fashion การจัดแสดงอุปกรณความปลอดภัยจากบริษัทช้ัน

นํา การนําเสนอกิจกรรมกลุมยอย KYT การนําเสนอผลงานกิจกรรม 5ส ของแตละหนวยงาน 

9. จัดกิจกรรมรณรงคความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต และเทศกาลปใหม โดยมีการ

ติดปายรณรงคเมาไมขับ แจกจายแผนพับ สติกเกอร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอื่นอีกดวย  เชน 

 กิจกรรม 5ส  

 โครงการเลิกบุหร่ีเพื่อพอ 



 

 

บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 หนา 46 จาก 61  

 

 

 รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

 ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (OHSAS 18001:2007)  จาก SGS 

 รางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเดน (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

9.8.2  การดําเนินการดานส่ิงแวดลอม 
 

ถือเปนความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรชุมชน จึงใหความสําคัญใน

การควบคุมดูแลระบบส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิต ในปที่ผานมาไดดําเนินการหลายดาน ดังนี้ 

1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง เชน ปลองหมอไอน้ํา ปลองเตาอบกระเบื้อง ปลองพนสีและเคลือบสี เพื่อ

ติดตามคุณภาพอากาศที่ปลอยออกไปตองเผาไหมสมบูรณที่สุด หรือผานการบําบัดอากาศใหมีมลพิษนอยที่สุด  

2. ตรวจวัดอากาศในสภาพแวดลอมในการทํางาน เชน ฝุน ไซลีน โทลูอีน  ฯลฯ 

3. ตรวจติดตามมลพิษทางเสียง โดยไดตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทํางาน รวมทั้งตรวจวัดระดับเสียง 24 ชั่วโมง

ติดตามระดับปองกันผลกระทบตอชุมชน 

4. ตรวจติดตามคุณภาพน้ําบริเวณรอบโรงงาน ผลวเิคราะหคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐาน  

5. ติดต้ังระบบบําบัดละอองสีและกล่ินไซลีนออกสูบรรยากาศ โดยติดตามตรวจวัดเปนประจําทุก 6 เดือน 

6. ติดต้ังอุปกรณดักฝุน ไดทําการติดต้ังชุดอุปกรณดักฝุนในไซโลที่เก็บปูนซีเมนตผง  

7. ติดต้ังระบบบําบัดน้ําสี เพื่อทําการบําบัดเศษน้ําสีจากการผลิตกระเบ้ืองสี และตรวจวัดติดตามทุกวัน เพื่อให

ม่ันใจวาระบบบําบัดทํางานไดดี น้ําที่ออกจากระบบบําบัดตองใสสามารถนํากลับไปใชงานไดอีก   

8. การกําจัดของเสีย เศษกระเบ้ืองแตก เศษซีลเลอร และเศษน้ํามัน ไดดําเนินการนําออกไปกําจัดนอกโรงงาน  

โดยไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พรอมทั้งรายงานขอมูลผาน www.diw.go.th ซึ่งเปน Website ของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดําเนินการดานส่ิงแวดลอมตอไป เพื่อมุงม่ันสูการรับรอง ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม หรือ  ISO 

14001 ภายในป 2551 

 

 


