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8.

การจัดการ

(8.1) โครงสรางการจัดการ
โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สํ านักกรรมการผูจัดการ
งานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการกิ
คณะกรรมการกิจการเชื
จการเชื้อเพลิ
้อเพลิง ง

งานบริหารดานการลงทุน
รองกรรมการผูจัดการ
ผูแทนบริหารดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภั
และความปลอดภัย ย

คณะกรรมการความปลอดภั
คณะกรรมการความปลอดภัย ย
อาชี
อม อม
อาชีวอนามั
วอนามัยและสิ
ยและสิ่งแวดล
่งแวดล?

งานระบบคุณภาพ
งานระบบคุณภาพ

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ฝาฝ?ยการเงิ
น น
ายการเงิ
และบั
ญ
ชี
และบัญชี

ฝาฝยทรั
ายทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคล
คคล
และธุ
ร
และธุการ
รการ

แผนกการเงิ
แผนกการเงินน
และบั
และบัญญชีชี
แผนกบั
นน
แผนกบัญญชีนชีนาํ้ มัํ้ ามั
แผนกวิ
แผนกวิเคราะห
เคราะหธุรธกิุรจกิจ

แผนกบุ
แผนกบุคคล
คคล
แผนกธุ
แผนกธุรการ
รการ
แผนกจั
แผนกจัดซืด้อซื้อ

ฝาฝ?ยเทคนิ
ค ค
ายเทคนิ

ฝาฝยคลั
นน
ายคลังนํงนํา้ มั้ ามั

ฝาฝ?ยบริายบริ
การลานจอด
การลานจอด

แผนกบริ
แผนกบริการ
การ
เทคนิ
เทคนิค ค

แผนกปฏิ
แผนกปฏิบบัติกัตาร
ิการ
คลัคลังนํงนํา้ มั้ ามั
นน

แผนกบริ
แผนกบริการ
การ
ลานจอด
ลานจอด

แผนกบริ
แผนกบริการ
การ
สารสนเทศ
สารสนเทศ

แผนกปฏิ
แผนกปฏิบบัติกัตาร
ิการ
หห?
องควบคุ
ม ม
องควบคุ
และซ
อมบํอมบํ
ารุง ารุง
และซ?

แผนกบริ
แผนกบริการ
การ
ขอขมูอลมูการบิ
ลการบินน

แผนกควบคุ
แผนกควบคุมม
คุณ
คุณภาพ
ภาพ
แผนกซ
อมบํอมบํ
ารุง ารุง
แผนกซ?

หมายเหตุ

* คณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง ประกอบดวย ผูบริหารของบริษัทฯ และผูแทนจากบมจ.การบินไทย และบมจ.
ปตท. และผูแทนจากบริษัทผูคานํ้ามัน รวมจํานวนไมเกิน 8 คน ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการและการจัดการ
ระบบเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน
** คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวย ผูแทนจากฝายนาย
จาง และผูแทนจากฝายลูกจาง ทั้งหมดจํานวน 7 คน ทําหนาที่ดําเนินการใหเกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
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คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีคณะกรรมการจํานวน 13 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

นายศรีสุข จันทรางศุ
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท
นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา
นายกอบชัย ศรีวิลาศ
หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
นายวิเศษ จูภิบาล
นายบัญชา ปตตนาภรณ
นายอัษฎา หะรินสุต
นายชัยมาศ ศรีนาง
นายฉั่ว เส็ง ชวน
นายวินัย จําลองราษฎร
นายมนัส ลีวีระพันธุ
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน
เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก
นางไพจิตร ทูปยะ
นายหัตถศักดิ์ ณ ปอมเพ็ชร
(จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จํากัด)

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัทฯ *
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ **

* นางไพจิตร ทูปยะ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งในสวนงานบริหารดานการลงทุน (Investor Relations)
เพื่อใหขอมูลรายละเอียดของบริษัทแกนักลงทุน
** นายหัตถศักดิ์ ณ ปอมเพ็ชร จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายเอชเอ็นพี จํากัด ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ในสวนของเอกสารการประชุมและเอกสารทางกฎหมายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ ตองการความถูกตองของ
เอกสารสําคัญ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ปจจุบนั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ ตั้งอยูที่
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 โทรศัพท 0-2359-1200 โทรสาร 0-2359-1259
-ขอมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ประสบการณหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ชือ่ และจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนกรรมการในกลุมเดียวกัน กลุมของกรรมการ
แบงเปนดังนี้
กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายทัศนัย สุทัศน ณ อยุธยา
นายกอบชัย ศรีวิลาศ
นายศรีสุข จันทรางศุ
หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล
นายวิเศษ จูภิบาล
นายบัญชา ปตตนาภรณ
นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ
นายชัยมาศ ศรีนาง
นายอัษฎา หะรินสุต
นายฉั่ว เส็ง ชวน
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท
นายวินัย จําลองราษฎร

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถ ือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
คณะกรรมการอาจจะแตงตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อใหดําเนินกิจการของของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการหรือกรรมการผูจัดการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็น
สมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงแกไข
อํานาจนั้นได
คณะกรรมการไดมอบหมายหนาที่ใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจดําเนินการตางๆ แทนบริษัทฯ ในการ
ดําเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ตามหนังสือมอบอํานาจของบริษัทฯ ลงวันที่
3 มกราคม 2544 ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2543 ไดระบุไววา “เพือ่ ใหสอดคลองกับประกาศกลต.
ที่ กจ. 12/2543 การมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่
ผูร บั มอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่น
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย”
ประวัติการกระทําผิดของกรรมการ
- ไมมี -
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คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมนัส ลีวีระพันธุ
เรืออากาศเอกอุดม กฤษณัมพก
นายปยสวัสดิ์ อัมระนันท
นางมยุรี วิเชษฐนลินวงษ

หนาทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดัง
ตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตอบุคคลภายนอก
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ผูบริหารบริษัทฯ
บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
1.
หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการผูจัดการ
2.
นายเจริญ ปวโรจนกิจ
รองกรรมการผูจัดการ
3.
นายทวีพร สายเกษม
ผูจ ดั การฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
4.
นายอํานวย พหูวณิช
ผูจ ัดการฝายเทคนิค
5.
นายดิศพงษ ไพรทวีพงศ
ผูจ ัดการฝายบริการลานจอด
6.
นายถวิล สายแวว
ผูจัดการฝายคลังนํ้ามัน
7.
นายฉัตรธัย พันธัย
ผูจ ดั การฝายการเงินและบัญชี
หมายเหตุ ขอมูลของผูบริหารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาลาสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณหลักที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ดูตามเอกสารแนบ 1
ประวัติการกระทําผิดของผูบริหาร
- ไมมี (8.2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร
วิธกี ารคัดเลือกบุคคลที่จะเปนกรรมการบริษัทนั้นมิไดผานคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
แตตอ งผานทีป่ ระชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถ อื หุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
2. ผูถ อื หุน แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ดังนัน้ ผูถ อื หุน จึงไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตามมาตรา
70 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (Cumulative Voting)
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(8.3) คาตอบแทนผูบริหาร ดังนี้
(8.3.1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) กรรมการบริษัทฯ
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการในป 2544
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนกรรมการบริษัทฯ (ราย)
15
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคนในฐานะกรรมการเทานั้น
9,798,000*
รูปแบบคาตอบแทน
เบีย้ ประชุมและบําเหน็จกรรมการ
หมายเหตุ * ไมรวมคาตอบแทนของคณะกรรมการกิจการเชื้อเพลิง 8 ทาน
(ข)

กรรมการบริหารและผูบริหาร
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหารในป 2544
จํานวนเงิน (บาท)

คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร
(ไมรวมกรรมการบริษัทฯ ) รวม 7 ราย
รูปแบบคาตอบแทน

16,830,743.05
เงินเดือน, เงินรางวัล (โบนัส), เงินสวัสดิการ

(8.3.2)

คาตอบแทนอื่น
บริษทั ฯ มีการเสนอคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร เชนเดียวกับที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานประจํา
ทุกคน ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
1
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เขาทํ างานกับบริษัทฯ หลังการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ จะสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจายสมทบ
ใหกองทุนใหพนักงานที่เขารวมโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตรารอยละของเงินเดือนตามอัตรากาวหนาซึ่ง
เปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ
2
โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของ
พนักงานทุกคนทีเ่ ขาทํางานกับบริษัทฯกอนที่บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจํานวนเงินจะขึ้นอยูกับฐาน
เงินเดือนและจํานวนปที่ทํางานกับบริษัทฯ ของพนักงานแตละราย
ทั้งนี้ พนักงานและผูบริหารที่เขาทํางานกับบริษัทฯ กอนที่กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเทานั้น
จึงจะสามารถเลือกเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือจะอยูในโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตามเดิม
ในกรณีที่พนักงานเลือกเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับตํ่ากวาผลตอบแทนที่
ควรไดรับตามโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน บริษัทฯ จะประกันผลตอบแทนแกผูเขารวมโครงการกองทุน
สํารองเลีย้ งชีพดังกลาวไมตํ่ากวาผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
บริษทั ฯ มีการจายคาตอบแทนอื่น ใหกับผูบริหารรวมทั้งหมด 7 ราย ดังนี้
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ตารางแสดงคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหาร ป 2544
จํานวนเงิน (บาท)
1,638,351
7

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
จํานวนผูบริหาร (ราย)

(8.4) การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กําลังอยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทฯ และ
บทบัญญัติตางๆ ซึ่งจะใชเปนแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ที่สอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ใหเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2543 และไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2543
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กจ .12/2543 เรือ่ ง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมไดกําหนดให “ขอบังคับบริษัทของผูขออนุญาตและบริษัทยอย
ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของผูขอ
อนุญาตหรือบริษัทยอยในลักษณะที่สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องดังกลาว”
บริษทั ฯ ไดดําเนินการแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว แตสําหรับใน
สวนของบริษทั บริการนํ้ามันอากาศยาน จํากัด ซึ่งถือเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ยังมิไดดําเนินการตามขอกําหนดดัง
กลาว เนือ่ งจากมิไดมีผลการประกอบธุรกิจใดๆ ตั้งแตป 2536 ถึง ตุลาคม 2544 และตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544
เปนตนมา บริษทั ฯไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทดังกลาวใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย และเริ่มประกอบธุรกิจโดยการรับจางบริษัทฯ เติมนํ้ามันอากาศยานที่ทาอากาศยานภูมิภาค
คือ ที่ ทาอากาศยานสมุย และทาอากาศยานสุโขทัยแลว
(8.5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รวมทัง้ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
เพื่อปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
และอาจเปนเหตุใหสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ จะดําเนินการกําหนดขอปฏิบัติไวในระเบียบบริษัทดังนี้
“หามมิใหกรรมการ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่
เกีย่ วของตามนัยมาตรา 258 ของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผย เพื่อทําการซื้อขาย โอน หรือ รับ
โอน หลักทรัพยของบริษัทฯ กอนที่ขอมูลนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน

สวนที่ 2 หนา 56

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทฯ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรส
และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของตามนัยมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกลาว จะตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีการ
ซือ้ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพยนั้น หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑหรือไมดําเนินการดังกลาวจะ
มีโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาแสนบาท และปรับอีกไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง และกรรมการและผูบริหาร
ของบริษทั ฯ จะตองจัดสําเนารายงานดังกลาวจํานวน 1 ชุดใหแกบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน”
(8.6) บุคลากร
จํานวนพนักงานของบริษัทฯ
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจานวนรวมทั
ํ
้งสิ้น 253 คน ประกอบดวย
พนักงานประจําจํานวน 237 คน และพนักงานชั่วคราวจํานวน 16 คน แบงออกไดดังนี้
ฝาย
สํานักกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ
ฝายเทคนิค
ฝายการเงินและบัญชี
ฝายคลังนํ้ามัน
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝายบริการลานจอด
รวม

จํานวน
พนักงานประจํา
(คน)
14
29
20
35
16
123
237

จํานวน
พนักงานชั่วคราว
(คน)
1
1
0
0
0
14
16

การเปลีย่ นแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
- ไมมี ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) สวัสดิการ
ดานอืน่ ๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินกูฉุกเฉิน เงินชวยเหลือดอกเบี้ยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัย เปนตน โดยบริษัทฯ ไดจัด
ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้นตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวยฝาย
นายจางและฝายลูกจาง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงานโดยเฉพาะ ในสวนคาตอบแทนอื่นที่บริษัทฯ ใหแก
พนักงาน มีดังนี้
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1
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานที่เขาทํางานกับบริษัทฯ หลังการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพ จะสามารถสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได โดยทุกเดือนบริษัทฯ จะจายสมทบใหกองทุนให
พนักงานที่เขารวมโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตรารอยละของเงินเดือนตามอัตรากาวหนาซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบของบริษัทฯ
2
โครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน (Retirement Benefit) ซึง่ เปนสิทธิประโยชนของพนักงานทุก
คนที่เขาทํางานกับบริษัทฯกอนที่บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยจํานวนเงินจะขึ้นอยูกับฐานเงินเดือน
และจํานวนปที่ทํางานกับบริษัทฯ ของพนักงานแตละราย
ทั้งนี้ พนักงานและผูบริหารที่เขาทํ างานกับบริษัทฯ กอนที่กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นเทานั้นจึงจะ
สามารถเลือกเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือจะอยูในโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงานตามเดิม ใน
กรณีที่พนักงานเลือกเขาโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับตํ่ากวาผลตอบแทนที่ควร
ไดรบั ตามโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน บริษัทฯ จะประกันผลตอบแทนแกผูเขารวมโครงการกองทุนสํารอง
เลีย้ งชีพดังกลาวไมตํ่ากวาผลประโยชนที่ไดรับจากโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
ในป 2544 บริษทั ฯ จายผลตอบแทนรวมใหกับพนักงานทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 145.48 ลานบาท ซึง่ เพิ่มขึ้น
จากป 2543 เทากับ 12.22 ลานบาท ขณะที่มีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้น 5 คน ทั้งนี้สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนใหกับพนักงานในป 2544 เกิดจากการปรับอัตราเงินเดือน จายคาลวงเวลา และการจายโบนัสประ
จําปของบริษัท ซึ่งจัดวาเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราปกติ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเปนอยางมาก เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
จําเปนตองใหพนักงานมีความรูความสามารถและทันตอเหตุการณ เพื่อใหนํามาปรับใชในการทํางานเริ่มตนจาก
บริษทั ฯ จะตองคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือ ในการพิจารณาคัดเลือกรับ
พนักงานใหม บริษัทฯ จะจัดใหมีการสอบสัมภาษณและทดสอบจิตวิทยาในการปฏิบัติงานในสถานการณตางๆ
(Psychology Physical Test) เมือ่ บริษทั ฯ รับพนักงานเขาทํางานแลว พนักงานจะตองเขารับการอบรมดานความ
ปลอดภัย และเรียนรูงานในฝายตางๆ ของบริษัทฯ พรอมกับการปฏิบัติงาน (On The Job Training) ในระยะทดลอง
งานเปนเวลา 6 เดือน จากนั้นจะมีการทดสอบความรูที่ไดจากการทํางานในแตละฝายงาน ซึ่งบุคลากรที่จะไดรับการ
บรรจุเปนพนักงานโดยสมบูรณ จะตองสอบใหผานในการทดสอบนี้จึงจะเขาประจําในสังกัดของตนเองได
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ ไดรับความรูและพัฒนาการใหม ๆ โดยการจัดสง
ใหไปฝกอบรมและดูงานในตางประเทศอยางสมํ่าเสมอ เพื่อที่จะไดนําความรูจากการอบรมมาปรับใชและถายทอด
ใหพนักงานในสังกัดตอไป
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