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8. การจัดการ

(8.1) โครงสรางการจัดการ

โครงสรางองคกร

หมายเหตุ * คณะกรรมการกิจการเช้ือเพลิง ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ และผูแทนจากบมจ.การบินไทย และบมจ.
ปตท. และผูแทนจากบริษัทผูคานํ้ ามัน รวมจํ านวนไมเกิน 8 คน ทํ าหนาที่เก่ียวกับการดํ าเนินการและการจัดการ
ระบบเติมเช้ือเพลิงอากาศยาน

** คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างาน ประกอบดวย ผูแทนจากฝายนาย
จาง และผูแทนจากฝายลูกจาง ทั้งหมดจํ านวน 7 คน ทํ าหนาที่ดํ าเนินการใหเกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํ างาน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยงานระบบคุณภาพ
งานระบบคุณภาพ

รองกรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล? อม
คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

ผูแทนบริหารดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

สํ านักกรรมการผูจัดการ

งานตรวจสอบภายใน

งานบริหารดานการลงทุน
คณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิงคณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง

แผนกวิเคราะหธุรกิจแผนกวิเคราะหธุรกิจ

แผนกบริการ
ลานจอด

แผนกบริการ
ลานจอด

แผนกบริการ
ขอมูลการบิน
แผนกบริการ
ขอมูลการบิน

แผนกปฏิบัติการ
คลังนํ้ ามัน

แผนกปฏิบัติการ
คลังนํา้มัน

แผนกปฏิบัติการ
ห? องควบคุม
และซ? อมบํ ารุง

แผนกปฏิบัติการ
หองควบคุม
และซอมบํารุง

แผนกบริการ
เทคนิค

แผนกบริการ
เทคนิค

แผนกซ? อมบํ ารุงแผนกซอมบํารุง

แผนกบริการ
สารสนเทศ
แผนกบริการ
สารสนเทศ

แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกควบคุม
คุณภาพ

แผนกจัดซื้อแผนกจัดซื้อ

แผนกธุรการแผนกธุรการ

แผนกบุคคลแผนกบุคคลแผนกการเงิน
และบัญชี

แผนกการเงิน
และบัญชี

แผนกบัญชีนํ้ ามันแผนกบัญชีนํา้มัน

ฝ? ายการเงิน
และบัญชี
ฝายการเงิน
และบัญชี ฝายทรัพยากรบุคคล

และธรุการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
และธรุการ ฝ? ายเทคนิคฝายเทคนิค ฝายคลังนํ้ ามันฝายคลังนํา้มัน ฝ? ายบริการลานจอดฝายบริการลานจอด

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทัฯ มีคณะกรรมการจํ านวน 13 ทาน ดังน้ี

รายชื่อ ต ําแหนง
1. นายศรีสุข  จันทรางศุ ประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท กรรมการ
3. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา กรรมการ
4. นายกอบชัย  ศรีวิลาศ กรรมการ
5. หมอมราชวงศศุภดิศ  ดิศกุล กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์  โตกะคุณะ กรรมการ
7. นายวิเศษ  จูภิบาล กรรมการ
8. นายบัญชา  ปตตนาภรณ กรรมการ
9. นายอัษฎา  หะรินสุต กรรมการ
10. นายชัยมาศ  ศรีนาง กรรมการ
11. นายฉ่ัว เส็ง ชวน กรรมการ
12. นายวินัย  จํ าลองราษฎร กรรมการ
13. นายมนัส  ลีวีระพันธุ กรรมการอิสระ
14. นายปยสวัสดิ์  อัมระนันทน กรรมการอิสระ
15. เรืออากาศเอกอุดม  กฤษณัมพก กรรมการอิสระ
16. นางไพจิตร  ทูปยะ เลขานุการบริษัทฯ *
17. นายหัตถศักดิ์ ณ ปอมเพ็ชร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ **

 (จากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จํ ากัด)

หมายเหตุ * นางไพจิตร  ทูปยะ ทํ าหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งในสวนงานบริหารดานการลงทุน (Investor Relations) 
เพ่ือใหขอมูลรายละเอียดของบริษัทแกนักลงทุน
** นายหัตถศักดิ์ ณ ปอมเพ็ชร จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จํ ากัด ทํ าหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัฯ ในสวนของเอกสารการประชุมและเอกสารทางกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ ตองการความถูกตองของ
เอกสารสํ าคัญ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ปจจุบนั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด ทํ าหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งอยูที่ 
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ช้ัน 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 โทรศัพท 0-2359-1200 โทรสาร 0-2359-1259
-ขอมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ประสบการณหลักที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1
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กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัทฯ
ชือ่และจ ํานวนกรรมการซึ่งมีอํ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราสํ าคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนกรรมการในกลุมเดียวกัน กลุมของกรรมการ
แบงเปนดังน้ี

กลุมท่ี 1 1. นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา
2. นายกอบชัย  ศรีวิลาศ
3. นายศรีสุข  จันทรางศุ
4. หมอมราชวงศศุภดิศ  ดิศกุล
5. นายวิเศษ  จูภิบาล
6. นายบัญชา  ปตตนาภรณ

กลุมท่ี 2 1. นายวีระศักดิ์  โตกะคุณะ
2. นายชัยมาศ  ศรีนาง
3. นายอัษฎา  หะรินสุต
4. นายฉ่ัว เส็ง ชวน
5. นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท
6. นายวินัย  จํ าลองราษฎร

อ ํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ี

ประชมุผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต  และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
คณะกรรมการอาจจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนข้ึน เพ่ือใหดํ าเนินกิจการของของบริษัทฯ ภายใตการกํ ากับดูแลของ

คณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํ านาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็น
สมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ เปล่ียนแปลงแกไข
อํ านาจน้ันได

คณะกรรมการไดมอบหมายหนาท่ีใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํ านาจดํ าเนินการตางๆ แทนบริษัทฯ ในการ
ด ําเนินกจิการตามปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ตามหนังสือมอบอํ านาจของบริษัทฯ ลงวันท่ี 
3 มกราคม 2544 ซึ่งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2543 ไดระบุไววา �เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศกลต. 
ท่ี กจ. 12/2543 การมอบอํ านาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํ านาจท่ีทํ าใหผูรับมอบอํ านาจสามารถอนุมัติรายการท่ี 
ผูรับมอบอํ านาจหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืน
กบับริษัทฯ หรือบริษัทยอย�

ประวัติการกระทํ าผิดของกรรมการ
- ไมมี -
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คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบดังน้ี

รายชื่อ ต ําแหนง
1. นายมนัส  ลีวีระพันธุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เรืออากาศเอกอุดม  กฤษณัมพก กรรมการตรวจสอบ
3. นายปยสวัสดิ์  อัมระนันท กรรมการตรวจสอบ
4. นางมยุรี  วิเชษฐนลินวงษ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดัง

ตอไปน้ี
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํ ารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าป

ของบริษทัฯ ซึง่รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัตหินาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดังท่ีกลาวมาน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของบริษัทฯ 
ตอบุคคลภายนอก
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ผูบริหารบริษัทฯ
บริษัทฯ มีผูบริหารจํ านวน 7 ทาน ดังน้ี

รายชื่อ ต ําแหนง
1. หมอมราชวงศศุภดิศ  ดิศกุล กรรมการผูจัดการ
2. นายเจริญ  ปวโรจนกิจ รองกรรมการผูจัดการ
3. นายทวีพร  สายเกษม ผูจดัการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4. นายอํ านวย  พหูวณิช ผูจัดการฝายเทคนิค
5. นายดิศพงษ  ไพรทวีพงศ ผูจัดการฝายบริการลานจอด
6. นายถวิล  สายแวว ผูจัดการฝายคลังน้ํ ามัน
7. นายฉัตรธัย  พันธัย ผูจดัการฝายการเงินและบัญชี
หมายเหตุ ขอมูลของผูบริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณหลักท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1

ประวัติการกระทํ าผิดของผูบริหาร
- ไมมี -

(8.2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
วธิกีารคดัเลือกบุคคลท่ีจะเปนกรรมการบริษัทน้ันมิไดผานคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) 

แตตองผานท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี
1. ผูถอืหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถอืหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมหีรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานท่ี
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

ดงัน้ัน ผูถอืหุนจงึไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือใหผูใดมากนอยตามมาตรา 
70 วรรคหน่ึงแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)
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(8.3) คาตอบแทนผูบริหาร ดังน้ี
(8.3.1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

(ก) กรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการในป 2544
จํ านวนเงิน (บาท)

จ ํานวนกรรมการบริษัทฯ (ราย) 15
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคนในฐานะกรรมการเทาน้ัน 9,798,000*
รูปแบบคาตอบแทน เบีย้ประชุมและบํ าเหน็จกรรมการ
หมายเหตุ * ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง 8 ทาน

(ข) กรรมการบริหารและผูบริหาร

ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารในป 2544

จํ านวนเงิน (บาท)
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร
(ไมรวมกรรมการบริษัทฯ ) รวม 7 ราย

16,830,743.05

รูปแบบคาตอบแทน เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), เงนิสวัสดิการ

(8.3.2) คาตอบแทนอ่ืน
บริษทัฯ มกีารเสนอคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร เชนเดียวกับท่ีบริษัทฯ ใหแกพนักงานประจํ า 

ทุกคน ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังน้ี
1 เงินสมทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ ซึ่งพนักงานท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯ หลังการจัดตั้ง 

กองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ จะสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพได โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจายสมทบ
ใหกองทุนใหพนักงานท่ีเขารวมโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ ในอัตรารอยละของเงินเดือนตามอัตรากาวหนาซึ่ง
เปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ

2 โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของ
พนักงานทุกคนท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯกอนท่ีบริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพขึ้น โดยจํ านวนเงินจะขึ้นอยูกับฐาน
เงนิเดอืนและจํ านวนปท่ีทํ างานกับบริษัทฯ ของพนักงานแตละราย

ท้ังน้ี พนักงานและผูบริหารท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯ กอนท่ีกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพจัดตั้งข้ึนเทาน้ัน
จึงจะสามารถเลือกเขาโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพหรือจะอยูในโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตามเดิม 
ในกรณีท่ีพนักงานเลือกเขาโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพและผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับตํ่ ากวาผลตอบแทนท่ี
ควรไดรับตามโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน บริษัทฯ จะประกันผลตอบแทนแกผูเขารวมโครงการกองทุน
สํ ารองเล้ียงชพีดังกลาวไมตํ่ ากวาผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

บริษทัฯ มีการจายคาตอบแทนอ่ืน ใหกับผูบริหารรวมท้ังหมด 7 ราย ดังน้ี
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ตารางแสดงคาตอบแทนอ่ืนใหแกผูบริหาร ป 2544

จํ านวนเงิน (บาท)
เงนิสมทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ 1,638,351
จ ํานวนผูบริหาร (ราย) 7

(8.4) การกํ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กํ าลังอยูในระหวางดํ าเนินการจัดทํ าขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทฯ และ 

บทบัญญัติตางๆ ซึ่งจะใชเปนแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ท่ีสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัท 
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยท้ังน้ี  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดํ าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 27 
กนัยายน 2543 และไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2543

ตามประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กจ .12/2543 เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมไดกํ าหนดให �ขอบังคับบริษัทของผูขออนุญาตและบริษัทยอย 
ตองมีขอกํ าหนดเก่ียวกับการทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของผูขอ
อนุญาตหรือบริษัทยอยในลักษณะท่ีสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเร่ืองดังกลาว� 
บริษทัฯ ไดดํ าเนินการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกํ าหนดดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลว แตสํ าหรับใน
สวนของบริษทั บริการน้ํ ามันอากาศยาน จํ ากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ยังมิไดดํ าเนินการตามขอกํ าหนดดัง
กลาว เน่ืองจากมไิดมีผลการประกอบธุรกิจใดๆ ตั้งแตป 2536 ถึง ตุลาคม 2544 และตั้งแตวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2544 
เปนตนมา บริษทัฯไดดํ าเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทดังกลาวใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และเร่ิมประกอบธุรกิจโดยการรับจางบริษัทฯ เติมน้ํ ามันอากาศยานท่ีทาอากาศยานภูมิภาค 
คอื ท่ี ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัยแลว

(8.5) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน  

รวมท้ังเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย ดังน้ี
เพ่ือปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

และอาจเปนเหตุใหสงผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ จะดํ าเนินการกํ าหนดขอปฏิบัติไวในระเบียบบริษัทดังน้ี

�หามมใิหกรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ี
เกีย่วของตามนัยมาตรา 258 ของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผย เพ่ือทํ าการซื้อขาย โอน หรือ รับ
โอน หลักทรัพยของบริษัทฯ กอนท่ีขอมูลน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน
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ท้ังน้ี การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส 
และบุตรท่ียงัไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของตามนัยมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกลาว จะตองรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านักงาน
ก ํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 3 วันทํ าการ นับแตวันท่ีมีการ
ซือ้ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพยน้ัน หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑหรือไมดํ าเนินการดังกลาวจะ
มโีทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหน่ึงหมื่นบาท ตลอดเวลาท่ียังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง และกรรมการและผูบริหาร
ของบริษทัฯ จะตองจัดสํ าเนารายงานดังกลาวจํ านวน 1 ชุดใหแกบริษัทฯ เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน�

 (8.6) บุคลากร

จํ านวนพนักงานของบริษัทฯ
จ ํานวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2544 มจี ํานวนรวมท้ังส้ิน 253 คน ประกอบดวย

พนักงานประจํ าจํ านวน 237 คน และพนักงานชั่วคราวจํ านวน 16 คน แบงออกไดดังน้ี

ฝาย
จํ านวน

พนกังานประจํ า
(คน)

จํ านวน
พนกังานชั่วคราว

(คน)
สํ านักกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ
ฝายเทคนิค
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายคลังน้ํ ามัน
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝายบริการลานจอด

14
29
20
35
16
123

1
1
0
0
0
14

รวม 237 16

การเปลีย่นแปลงจํ านวนพนักงานอยางมีนัยสํ าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -

ขอพพิาทดานแรงงานที่สํ าคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี -

ลกัษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) เงินสมทบ 

กองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) สวัสดิการ
ดานอ่ืนๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินกูฉุกเฉิน เงินชวยเหลือดอกเบ้ียเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัย เปนตน โดยบริษัทฯ ไดจัด
ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝาย 
นายจางและฝายลูกจาง เพ่ือพิจารณาเร่ืองสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ ในสวนคาตอบแทนอ่ืนท่ีบริษัทฯ ใหแก
พนักงาน มีดังน้ี
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1 เงินสมทบกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ ซึ่งพนักงานท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯ หลังการจัดตั้งกองทุนสํ ารอง
เล้ียงชพี จะสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพได โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจายสมทบใหกองทุนให
พนักงานท่ีเขารวมโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพ ในอัตรารอยละของเงินเดือนตามอัตรากาวหนาซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบของบริษัทฯ

2 โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึง่เปนสิทธิประโยชนของพนักงานทุก
คนท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯกอนท่ีบริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพขึ้น โดยจํ านวนเงินจะขึ้นอยูกับฐานเงินเดือน
และจ ํานวนปท่ีทํ างานกับบริษัทฯ ของพนักงานแตละราย

ท้ังน้ี พนักงานและผูบริหารท่ีเขาทํ างานกับบริษัทฯ กอนท่ีกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพจัดตั้งขึ้นเทาน้ันจึงจะ
สามารถเลือกเขาโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพหรือจะอยูในโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตามเดิม ใน
กรณีท่ีพนักงานเลือกเขาโครงการกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพและผลประโยชนตอบแทนท่ีไดรับตํ่ ากวาผลตอบแทนท่ีควร
ไดรับตามโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน บริษัทฯ จะประกันผลตอบแทนแกผูเขารวมโครงการกองทุนสํ ารอง
เล้ียงชพีดงักลาวไมตํ่ ากวาผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน

ในป 2544 บริษทัฯ จายผลตอบแทนรวมใหกับพนักงานท้ังส้ินจํ านวนประมาณ 145.48 ลานบาท ซึง่เพ่ิมขึ้น
จากป 2543 เทากับ 12.22 ลานบาท ขณะท่ีมีจํ านวนพนักงานเพ่ิมขึ้น 5 คน ท้ังน้ีสาเหตุหลักของการเพ่ิมขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนใหกับพนักงานในป 2544 เกิดจากการปรับอัตราเงินเดือน จายคาลวงเวลา และการจายโบนัสประ
จ ําปของบริษัท ซึ่งจัดวาเปนการเพ่ิมขึ้นในอัตราปกติ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทัฯ ใหความสํ าคัญในการพัฒนาพนักงานเปนอยางมาก เน่ืองจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีความ

จ ําเปนตองใหพนักงานมีความรูความสามารถและทันตอเหตุการณ เพ่ือใหนํ ามาปรับใชในการทํ างานเร่ิมตนจาก
บริษทัฯ จะตองคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือ ในการพิจารณาคัดเลือกรับ
พนักงานใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการสอบสัมภาษณและทดสอบจิตวิทยาในการปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ
(Psychology Physical Test) เมือ่บริษทัฯ รับพนักงานเขาทํ างานแลว พนักงานจะตองเขารับการอบรมดานความ
ปลอดภัย และเรียนรูงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ พรอมกับการปฏิบัติงาน (On The Job Training) ในระยะทดลอง
งานเปนเวลา 6 เดือน จากน้ันจะมีการทดสอบความรูท่ีไดจากการทํ างานในแตละฝายงาน ซึ่งบุคลากรท่ีจะไดรับการ
บรรจเุปนพนักงานโดยสมบูรณ จะตองสอบใหผานในการทดสอบน้ีจึงจะเขาประจํ าในสังกัดของตนเองได

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยังสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ ไดรับความรูและพัฒนาการใหม ๆ โดยการจัดสง
ใหไปฝกอบรมและดูงานในตางประเทศอยางสมํ่ าเสมอ เพ่ือท่ีจะไดนํ าความรูจากการอบรมมาปรับใชและถายทอด
ใหพนักงานในสังกัดตอไป


