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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการอํานวยการ
ปติ ยิ้มประเสริฐ

ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงานและ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รักษาการผูจัดการ
ฝายสํานักกรรมการอํานวยการ

ชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล

สมชัย วงศวัฒนศานต

รองกรรมการอํานวยการดานการเงิน

รองกรรมการอํานวยการดานธุรกิจ
และทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการอํานวยการดานโรงกลั่น

ชายนอย เผื่อนโกสุม

ธวัชชัย เฮงรัศมี

สมเกียรติ หัตถโกศล

รักษาการผูจัดการฝายการเงิน

ผูจัดการฝายการคลัง

ผูจัดการฝายกิจการรวมทุน
และนักลงทุนสัมพันธ

ผูจัดการฝายธุรกิจ

ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล

ชายนอย เผื่อนโกสุม

กรรณิกา ศรีศิลปวงศ

ภัทรลดา สงาแสง

บวร วงศสินอุดม

สมชัย วงศวัฒนศานต

ผูจัดการฝายเทคโนโลยี

ผูจัดการฝายผลิต

ผูจัดการฝายผลิตภัณฑและคุณภาพ

ผูจัดการฝายวิศวกรรม

สุกฤตย สุรบถโสภณ

ไฟโก วิลเล็ม สโนฟ

อภินันท สุภัตรบุตร

ยุทธนา ภาสุรปญญา
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ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 โครงสรางองคกรของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบริหาร
9.1.1

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายมนู เลียวไพโรจน

ประธานกรรมการ

2. นายเชิดพงษ สิริวิชช

กรรมการ

3. นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการ

4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

กรรมการ

5. ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ

กรรมการ และกรรมการอํานวยการ

6. นายพละ สุขเวช

กรรมการ

7. นายไกรทิพย ไกรฤกษ

กรรมการ

8. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย

กรรมการ

9. นายเดวิด อาร คุก

กรรมการ

10. นายปลิว มังกรกนก

กรรมการ

11. นายศิริชัย สมบัติศิริ

กรรมการ

12. นายวัชรา ตันตริยานนท

กรรมการ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไดคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯ นั้น จะมีกําหนดไวในขอบังคับ
ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1.

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด ว ยกรรมการจํ านวนไม น อ ยกว า 5 คน เลื อ กตั้ ง โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น
โดยมีกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนี้อยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรู
ดานบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร

2.

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
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บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ คะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลํ าดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ เลื อ กตั้ งเป น กรรมการเท าจํ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

3.

ในการประชุ ม สามั ญ ประจําป ทุ กครั้ง ให กรรมการออกจากตํ าแหน งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุด
กับจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจากจดทะเบียน
แปรสภาพบริษัทฯ นั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวิธีการนี้อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ
ตําแหนงอีกได

4.

กรรมการคนใดจะลาออกจากตํ าแหน ง ให ยื่น ใบลาออกตอ บริษั ท ฯ โดยการลาออกนั้ น จะมี ผ ลนั บ แต วัน ที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5.

ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหน งกอนถึงคราวออกตามวาระใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และ
เพื่อผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคนเป น รองประธานกรรมการก็ ไ ด โดยรองประธานกรรมการมี ห น าที่ ต ามข อ บั งคั บ ในกิ จ การ
ซึ่ งประธานกรรมการมอบหมาย ทั้ ง นี้ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ จะต อ งประชุ ม กั น อย างน อ ย 3 เดื อ นต อ ครั้ ง ซึ่ ง โดยปกติ
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ครั้ง ที่ 1/2547 เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ งหาคม 2547 ได ม อบหมายให ด ร. ป ติ ยิ้ ม ประเสริ ฐ กรรมการ
อํานวยการของบริษัทฯ ทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะทําหนาที่บริหารบริษัทฯ ตามแผนงาน
หรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยางเครงครัด ซื่อสัตย สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
และผูถือหุน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.

จัดทําและเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แกคณะกรรมการบริษัทฯ

2.

จัดหาขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัทฯ ใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดหาขอมูล
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอาจรองขอเปนครั้งคราว

3.

บริหารจัด การการดํ าเนิ นงานตามแผนธุ รกิจของบริษั ท ฯ และกลยุท ธในการดํ าเนิ น ธุรกิจที่ เกี่ยวข องตามที่ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติ
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4.

จัดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจะกําหนดให
ทั้งนี้ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ

5.

สรางวัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ ซึ่งเหมาะสมกับอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศ

6.

ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนครั้งคราว

7.

จัดทําและนําเสนอรายงานประจําเดือนเกี่ยวกับสถานะการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ คณะกรรมการตลอดจนจัดทํา
และนําเสนอรายงานและเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจรองขอตอ คณะกรรมการบริษัทฯ

8.

ดําเนินการกิจการ และ/ หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ

9.

มีอํานาจอื่น ๆ ซึ่งจําเปนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ อาจมอบให

10.

ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือ การมอบหมายดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว
และ/หรือ ใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯไดกําหนดไว

ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการดังกลาวขางตนนั้น จะตองไมเปนการเขา
ทํารายการใดที่มีสวนไดเสียหรือมีผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ และบริษัทยอยของบริษัทฯ ตามที่นิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ (บริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละ 50
ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ นั้น) มีรายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
บริษัทฯ ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดไวในเรื่องดังกลาว ในกรณีที่
บริษัทฯ ตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
สํ าคั ญของบริษั ทฯ ต องมีคะแนนเสี ยงไมต่ํากวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้ งหมดของผู ถือหุน หรือผู รับ มอบฉัน ทะของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1.

นายมนู เลียวไพโรจน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายสมชาย วงศสวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายเชิดพงษ สิริวิชช

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

สวนที่ 2 หนา 99

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้น จะมีกําหนดในขอบังคับ โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 คน และในจํานวนนี้อยางนอย 1 คนตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน
ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด รวมทั้งมีคุณสมบัติเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมไปถึงประกาศ
กฎ และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบคณะปจจุบัน โดยมีนายมนู เลียวไพโรจน และนายเชิดพงษ สิริวิชช เปนกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรูดานบัญชีและการเงิน
ตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดและไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบคณะ
ปจจุบันเปนเวลา 3 ป
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

9.1.3.

1.

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ

2.

สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิ
ผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน

3.

สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

5.

พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6.

จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วิธีสรรหากรรมการ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ นั้น แมวาบริษัทฯ จะไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อยางเปนทางการ แตในทางปฏิบัติแลว ทุกครั้งที่กรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ หรือมีเหตุจําเปนที่
จะตองแตงตั้ งกรรมการเพิ่ ม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการที่ ดํารงตําแหน งในปจจุบัน จะมีการปรึกษาหารือรวมกัน เพื่ อกําหนด
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งดานประสบการณ ความรู ความสามารถที่จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เขามาเปนกรรมการโดย
ภายหลังจากมีมติที่ประชุมคณะกรรมการแลว จะมีการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อขออนุ มัติจากที่ประชุมผูถือหุ น มติที่ประชุม
ผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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9.2

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

รายชื่อผูบริหาร
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2547 รายชื่อผูบริหารของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้ (ประวัติผูบริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1)
ชื่อ
1. ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ
2. นายชายนอย เผื่อนโกสุม

ตําแหนง
กรรมการอํานวยการ
รองกรรมการอํานวยการ ดานการเงินและรักษาการผูจัดการ
ฝายการเงิน
รองกรรมการอํานวยการ ดานโรงกลั่น
รองกรรมการอํานวยการ ดานธุรกิจและทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล และรักษาการผูจัดการฝายสํานัก
กรรมการอํานวยการ
ผูจัดการฝายตรวจสอบระบบงาน
ผูจัดการฝายการคลัง
ผูจัดการฝายธุรกิจ
ผูจัดการฝายกิจการรวมทุนและนักลงทุนสัมพันธ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยี และรักษาการผูจัดการ
ฝายพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ
ผูจัดการฝายผลิต
ผูจัดการฝายผลิตภัณฑและคุณภาพ
ผูจัดการฝายวิศวกรรม
ผูจัดการฝายโครงการและพัฒนา

3. ดร. ธวัชชัย เฮงรัศมี
4. นายสมเกียรติ หัตถโกศล
5. นายสมชัย วงศวัฒนศานต
6.
7.
8.
9.
10.

นายชัยวัฒน ดํารงคมงคลกุล
นางสาวกรรณิกา ศรีศิลปวงศ
นายบวร วงศสินอุดม
นางสาวภัทรลดา สงาแสง
นายสุกฤตย สุรบถโสภณ

11.
12.
13.
14.

นายไฟโก วิลเล็ม สโนฟ
นายอภินันท สุภัตรบุตร
นายยุทธนา ภาสุรปญญา
นายไมตรี เรี่ยวเดชะ

ทั้งนี้ ไมมีผูบริหารที่มีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปที่ผานมาเกี่ยวกับ 1) การถูกพิพากษาวากระทํา
ผิดทางอาญาหรืออยูระหวางการถูกฟองรอง ยกเวนที่เปนความผิดอันเกิดจากการฝาฝนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่น
ในทํานองเดียวกัน 2) การถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย และ 3) ไมเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมใน
บริษัทหรือหางหุนสวนที่ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย

9.3

คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1)

คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ

ในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย เทากับ 8.7
ลานบาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจํานวน 8.7 ลานบาท
รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ราย เทากับ 4.5 ลานบาท
โดยเปนคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจํานวน 4.5 ลานบาท
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(2)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทนรวมของผูบริหารบริษัทฯ

ในรอบป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2546 ค าตอบแทนผู บ ริ ห ารบริ ษั ท ฯ รวม 14 ราย เท ากั บ
97.9 ล านบาท โดยเป น ค า ตอบแทนในรู ป เงิ น เดื อ นและเบี้ ย เลี้ ย ง จํ านวน 73.5 ล านบาท เงิ น ประจํ าป จํ า นวน 4.7 ล านบาท
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 5.4 ลานบาท และเงินบําเหน็จเมื่อออกจากงาน จํานวน 14.3 ลานบาท
รอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ รวม 13 ราย (ไมรวมคาตอบแทน
ของนายสมเกียรติ หัตถโกศล เนื่องจากดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547) เทากับ 50.3 ลานบาท โดยแบงออกเปนคาตอบ
แทนในรูปเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง จํานวน 38.4 ลานบาท และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 2.9 ลานบาท และเงินบําเหน็จ
เมื่อออกจากงาน จํานวน 9.0 ลานบาท
9.3.2

คาตอบแทนอื่น ๆ

ผูบริหารบริษัทฯ ที่เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะไดรับอัตราสมทบรอยละ 10 ของอัตราเงินเดือน ตามระเบียบ
ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งถือปฏิบัติโดยทั่วไปของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ยังไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จํ านวน 40 ล านหุ น เพื่ อ เสนอขายหุ น สามั ญ ดั งกลาวให แ ก ก รรมการและพนั ก งานของบริษั ท ฯ และพนั กงานของบจ.
ไทยออยลมารีน และในกรณีมีหุนเหลือจากการเสนอขายดังกลาว ใหเสนอขายใหแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกลุม บริษัท
ไทยออยล จํากัด ซึ่งจดทะเบียนแลวในราคาหุนละ 10 บาท โดยกรรมการและพนักงานผูที่ไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวจะถูกหาม
ขายภายในกําหนดระยะเวลา 2 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงาน
จะสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดคราวละ 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่ไดรับจัดสรรหลังครบกําหนด 12 เดือน 18 เดือน และ
24 เดือน นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

9.4

บุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)

9.4.1

จํานวนพนักงาน

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2546 และวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2547 บริ ษั ท ฯ มี พ นั ก งานรวมทั้ งสิ้ น จํ านวน 714 คน และ 709 คน
ตามลําดับ โดยแบงตามสายงานหลัก ไดดังนี้
สายงานหลัก
ฝายการเงิน
ฝายการคลัง
ฝายกิจการรวมทุนและนักลงทุนสัมพันธ*
ฝายเทคโนโลยี
ฝายผลิต
ฝายผลิตภัณฑและคุณภาพ
ฝายวิศวกรรม
ฝายโครงการและพัฒนา

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
19
20
13
13
2
3
30
34
323
315
42
50
148
142
74
62
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
14
13
30
28
9
19
4
4
6
6
714
709

สายงานหลัก
ฝายธุรกิจ*
ฝายทรัพยากรบุคคล
ฝายสํานักกรรมการอํานวยการ*
ฝายตรวจสอบระบบงาน
เลขานุการ
รวม

*เนื่องจาก ในป 2547 มีการปรับโครงสรางองคกรภายใน ดังนั้น จํานวนพนักงานตามสายงานหลักในป 2546 จึงเปนตัวเลขเทียบเคียงตาม
สายงานที่ไดปรับโครงสรางแลว

ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
• พนักงานผูนอย (Junior) ประกอบดวย ชางเทคนิค พนักงานปฏิบัติการ และพนักงานธุรการ
• พนักงานผูบังคับบัญชา (Supervisory) ประกอบดวย หัวหนาทีม วิศวกรผูชวย และ Semi-professional
• พนักงานอาวุโส (Senior) ประกอบดวย หัวหนาแผนก วิศวกร วิศวกรอาวุโส และ Professional
• ผูบริหาร (Management)
9.4.2

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา (ไมรวมผูบริหาร)
-

9.4.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 713 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 715 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น จํานวน 714 คน

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา

9.5

คาตอบแทนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)

9.5.1

คาตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ

พนักงานของบริษัทฯ จะไดรับผลประโยชนตอบแทนไดแก เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง คาลวงเวลา สวัสดิการ เงินประจําป
และเงินชวยเหลือตาง ๆ รวมถึงเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ ยังไดรับเงินชวยเหลือสําหรับบานพัก
การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร และสวัสดิการอื่น ๆ เชน การหยุดพักผอนประจําป การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบุตร
หรือเงินชวยเหลืองานศพ เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานแตละคนปรารถนาที่จะมีหลักประกันดานการเงินเมื่อ
ตนพนจากความเปนลูกจางของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดโครงการเงินบําเหน็จเมื่อออกจากงานไทยออยลขึ้น ซึ่งเปนโครงการที่
จัดใหมีผลประโยชนเปนเงินกอนไวสําหรับพนักงานโดยใหตามเกณฑอายุงานกับบริษัทฯ และพนักงานมีสิทธิ์ขอรับบําเหน็จลวง
หนาไดในทุก ๆ 10 ป โดยในแตละเดือนบริษัทฯ จะสํารองเงินสมทบเขาในโครงการนี้
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บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

ในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรอบหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 คาตอบแทนรวม
ของพนักงานบริษัทฯ เทากับ 839.4 ลานบาท และ 404.8 ลานบาท โดยแบงตามประเภทคาตอบแทนไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
ประเภทคาตอบแทน
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
เงินประจําป
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินบําเหน็จเมื่อออกจากงาน
คาลวงเวลา
อื่น ๆ
รวม

คาตอบแทน (ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
460.0
227.5
32.0
37.9
19.0
78.0
60.0
62.5
28.3
169.0
70.0
839.4
404.8

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีพนักงานบริษัทฯ จํานวน 520 คน เปนสมาชิกสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ํามันไทย
และที่ผานมาพนักงานบริษัทฯ ไมมีการประทวงหรือนัดหยุดงานแตประการใด
ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรเงินโบนัสพิเศษเพื่อเปนการตอบแทนใหแกพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
ที่ ผ านมา จํานวนเท ากั บ เงิน เดื อ น 4 เดื อ น ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ มิ ไ ด มี ก ารให ค วามช วยเหลื อทางการเงิน ใด ๆ ในการซื้ อ หุ น สามั ญ ที่
เสนอขายให แก ก รรมการและพนั ก งานของบริษั ท ฯ และพนั ก งานของบจ. ไทยออยล ม ารีน อยางไรก็ ต าม บริษั ท หลั ก ทรัพ ย
เพื่ อธุ รกิจหลั กทรัพ ย จํากัด ไดต กลงจัด โครงการสิน เชื่อให แกกรรมการและพนั กงานผู มีสิ ท ธิที่ จะซื้ อหุ น ที่ เสนอขายดังกล าว
โดยเมื่ อวัน ที่ 14 กัน ยายน 2547 บริษั ทฯ ไดเขาทํ าขอตกลงกั บ บริษัท หลักทรัพ ย เพื่ อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด เพื่ อทําหน าที่ บาง
ประการรวมถึงการหักเงินเดือนของลูกจางเปนคางวดนําสง เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริหารของโครงการสินเชื่อดังกลาว
9.5.2

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนที่กลาวมาแลว บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป 2533 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ 2530 โดยบริ ษั ท ฯ สมทบเงิ น จํ านวนร อยละ 10 ของเงิ น เดื อนของพนั กงานเข ากองทุ น สํ ารองเลี้ ย งชี พ
ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย
9.5.3

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยถือเปนการลงทุนที่จําเปนและเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 พนักงานของบริษัทฯ จํานวน 307 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา และพนักงาน
จํานวน 535 คนไดทํางานรวมกับบริษัทฯ มาเปนระยะเวลากวา 10 ป บริษัทฯ ไดทุมเทงบประมาณจํานวนมากในแผนงานที่จะให
การศึกษาและการอบรมแกพนักงานเต็มที่
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9.6

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น
ทั้งในสวนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูบริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
เพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ลูกคา นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยดังนี้
1.

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานที่เปนสากล และความ
สอดคลองกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยกํากับดูแลกิจการในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมองคกร และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ดี คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา กระบวนการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี จะชวยสงเสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเปนหัวใจในการบรรลุเปาหมายพื้นฐานที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง
อันจะสงผลใหเกิดการเพิ่มมูลคาสูงสุดแกผูถือหุน คุณคาที่บริษัทฯ มุงหวัง และคาดหวังใหกรรมการ และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
ในทุกภารกิจไดแก
•
•
•
•
2.

การปฏิบัติงานดวยความรูความสามารถ มีทัศนะคติที่ดีตอบริษัทและเพื่อนรวมงาน
การมุงมั่นที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
การยึดมั่นความเปนธรรม ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมและเปนธรรม
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสุจริตโปรงใสพรอมที่จะใหตรวจสอบได มีระบบการทํางานที่มีการ
บริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุน
อยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุม ในการแสดงความเห็น และการตั้งคําถามใด ๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
และไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการจํากัดการไดรับสารสนเทศ เพื่อใหผูถือหุนสามารถไดรับสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอและ
ทันเวลา เพื่อการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล โดยในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกในแตละระเบียบวาระที่เสนอ
3.

สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ

บริษัทฯ ไดให ความสําคัญตอสิท ธิของผูมี สวนไดเสี ยทุ กกลุม โดยไดกําหนดแนวทางการตอบสนองความ
ต อ งการของกลุ ม ผู มี ส ว นได เสี ย แต ล ะกลุ ม ไว อ ย างชั ด เจนไว ใ นคู มื อ “หลั ก การกํ ากั บ กิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ไทยออยล จํ ากั ด
(มหาชน)” เพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี โดยที่คณะกรรมการ ฝายบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
จะยึ ดถื อเป นแนวปฏิ บั ติ ในการดํ าเนิ นงานโดยถื อเป นอุ ดมการณ ในการดํ าเนิ นธุ รกิ จและภาระหน าที่ ที่ สํ าคั ญ ประการหนึ่ งของ
ทุกคน ดังนี้
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4.

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

• ผูถือหุน

: บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใหมีผลตอบแทนที่คุมคากับการลงทุนของผูถือหุ น
และเพื่อใหบริษัทฯ เปนองคกรที่เติบโตและมีกําไรอยางยั่งยืน

• ลูกคา

: บริษัทฯ จะสรางความพึงพอใจแกลูกคา โดยการนําเสนอผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ตามความตองการของลูกคาและใหบริการที่เชื่อถือไดดวยราคายุติธรรม

• พนักงาน

: บริษัทฯ เล็งเห็นวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯ จึงจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถของพนักงาน เปดโอกาสในการ
เรียนรูและการทํางานโดยใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม จัดสวัสดิการ
ที่เหมาะสมเพื่อใหพนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี

• คูคา

: บริษัทฯ จะสรางความสัมพันธที่ดีและเอื้อประโยชนรวมกันกับคูคา

• ชุมชน

: บริษัทฯ ตระหนักและหวงใยในการรักษาสภาพแวดลอม ดูแลความปลอดภัย
และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนในสังคม และ
ชุมชน

• หนวยราชการ
และองคการที่
เกี่ยวของ

: บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัดในฐานะพลเมืองที่ดี

การประชุมผูถือหุน

บริษัท ฯ กําหนดให คณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี ยบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือ
เพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอย
กวา 21 วันกอนวันประชุม ในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะสงหนังสือนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ด
(7) วันกอนวันประชุมก็ได บริษัทฯ มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน และไดจัดสรรเวลาในการประชุมอยาง
เพียงพอ และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการ
และผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ
ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
5.

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให
ฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี ทั้งนี้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ภายใตการนําของประธานกรรมการมีภาวะผูนําและสามารถควบคุมการดําเนินการของผูบริหารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหความ
สําคัญเปนอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
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ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อใหระบบการควบคุมภาย
ในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัทฯ
6.

ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีเหตุผลและเปนอิสระภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ โดยรวมเปนสําคัญ เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน นอกจากนี้ หากมีการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ และ
วิธีการตามที่ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
7.

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน บริษัทฯ มีภาระหนาที่รวมกันในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และภายใต
ขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งใชวิจารณญาณอยางรอบคอบในการตัดสินใจทําการคา และปฏิบัติตนตอผูอื่น ละเวนการ
กระทําใด ๆ ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายแกบริษัทฯ และสวนรวม
8.

การถวงดุลของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
• กรรรมการที่เปนผูบริหาร จํานวน 1 ทาน
• กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํานวน 11 ทาน
• กรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 25 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติครบถวน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบกําหนดไว โดยจะปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อ
ใหเกิดความถูกตอง เปนธรรม และเปนไปเพื่อผลประโยชนของผูถือหุนทุกคนสูงสุด

9.

การรวมหรือแยกตําแหนง

ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการอํานวยการของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน และโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 8 คน เพื่อเปนการแบงอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารงานประจําใหไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการอยางชัดเจน โดยไมใหมีอํานาจโดยไมจํากัด
10.

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการที่จูงใจกรรมการในระดับที่เหมาะสม ไมมีการจายคาตอบแทน
ที่เกินควร นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการจายในระดับที่เปรียบเทียบไดกับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทน
ดําเนินการดวยความโปรงใส และจัดคาตอบแทนใหอยูในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการแตละทาน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป การจายคาตอบแทนใหแกฝายบริหารไดมี
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การกําหนดนโยบายใหอยูในระดับที่เหมาะสมไมมีการจายคาตอบแทนที่เกินควรและใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของผูบริหารแต
ละทาน บริษัทฯ กําหนดใหมีการเปดเผยคาตอบแทนที่จายใหแกกรรการและผูบริหารตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
11.

การประชุมคณะกรรมการ

ขอบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่ม
เติมตามความจําเปน ซึ่งโดยปกติคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมให
แกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนของบริษั ทฯ ซึ่งในการประชุม ทุก คราวจะมี การกํ าหนดวาระการประชุ ม ที่ชัด เจน มีเอกสารประกอบการประชุ ม ที่
ครบถวนเพียงพอ โดยจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนา เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม
ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผย ซึ่งที่ผานมา
บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาเฉลี่ยอยางนอย 14 วัน กอนวันประชุม
ทั้งนี้ ตั้งแต 1 มกราคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 10
ครั้ง ตามวาระปกติแตละเดือน จํานวน 8 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ 2 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
แตละครั้งมีกรรมการเขารวมการประชุมครบองคประชุมเปนองคประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
วาระปกติแตละเดือน วาระพิเศษ
รวม
8/8
2/2
10/10
8/8
2/2
10/10
8/8
2/2
10/10
8/8
1/2
9/10
8/8
2/2
10/10
8/8
2/2
10/10
4/4
1/2
5/6
8/8
2/2
10/10
8/8
1/2
9/10
8/8
1/2
9/10
8/8
1/2
9/10
8/8
2/2
10/10

นาย มนู เลียวไพโรจน
นายเชิดพงษ สิริวิชช
นายสมชาย วงศสวัสดิ์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ
ดร. ปติ ยิ้มประเสริฐ
นายพละ สุขเวช
นายไกรทิพย ไกรฤกษ (1)
นายบรรลือ ฉันทาดิศัย
นายเดวิด อาร คุก
นายปลิว มังกรกนก
นายศิริชัย สมบัติศิริ
นายวัชรา ตันตริยานนท

(1) เขาดํารงตําแหนงในเดือนพฤษภาคม

12.

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและชวยใน
การกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โดยสมาชิกทุกคนเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายวาด วยหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบั งคับ หรือระเบี ยบของสํ านั กงานคณะ
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กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย
13.

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ไดกําหนดภาระ หนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงานและผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของ บริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบระบบงานภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ฝายตรวจสอบระบบงานมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็ม
ที่ โดยฝายตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
14.

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป และจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน ทําใหทราบจุดออนและสามารถปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือ
ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
15.

ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส
และทั่วถึงทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตอนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ อยางทั่วถึง ซึ่งสามารถติดตอโดยตรงไดที่หมายเลข
02-299-0124

9.7

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูลและเอกสาร
ที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ จะตองอยูในกรอบหนาที่และ
ความรับผิดชอบเทาที่พนักงานผูนั้นไดรับมอบหมายเทานั้น นอกจากนั้น การที่ผูบริหารตองมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย
ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยตอ สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยนับเปนมาตรการสําคัญที่จะชวยการ
กํากับดูแลการใชขอมูลภายในไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ หากกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ฝาฝนและ/หรือไมปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่อง
การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานผูนั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย โดยเริ่ม
ตั้งแตเตือนดวยวาจา เตือนเปนหนังสือ พักงาน ปลดออกโดยไดรับเงินคาชดเชยตามกฎหมาย หรือไลออกโดยไมไดรับเงินคาชดเชย
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรายแรงของความผิดนั้น
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