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9

การจัดการ

9.1

โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส่ วนบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่ วนตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ ำยนโยบำยและแผน

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

ฝ่ ำยบริหำรทัว่ ไป

สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร

ฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง

ฝ่ ำยบริหำรค้ ำปลีก 1/

การตลาด
ส่วนวำงแผนพัฒนำธุรกิจ

ส่วนบัญชี

ส่วนบริหำรงำนบุคคล

ส่วนกำรขำยและกำรตลำด

ส่วนประสำนงำนปฏิบตั ิกำร

ส่วนคลังน ้ำมันลำปำง

ส่วนปฏิบตั ิกำรขนส่ง

ส่วนสถำนีบริกำรน ้ำมัน

ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส่วนกำรเงิน

ส่วนจัดซื ้อ

ส่วนโฆษณำและประชำสัมพันธ์

ส่วนคลังน ้ำมันชุมพร

ส่วนคลังน ้ำมันสระบุรี

ส่วนซ่อมบำรุ งรถ

ส่วนพัฒนำงำนขำย

ส่วนจัดหำน ้ำมัน

ส่วนกฎหมำย

ส่วนขำยเขตสระบุรี

ส่วนคลังน ้ำมันแม่กลอง

ส่วนคลังน ้ำมันศรีรำชำ

ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง
(สถำนีบริกำรน ้ำมัน)

ส่วนประกันคุณภำพ

แผนกธุรกำร

ส่วนขำยเขตชุมพร

ส่วนคลังน ้ำมันปำกพนัง

ส่วนคลังน ้ำมันปั กธงชัย

ส่วนมินิมำร์ ท

ส่วนควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม

ส่วนขำยเขตแม่กลอง

ส่วนคลังน ้ำมันขอนแก่น

ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุ ง

แผนกควบคุมระบบบริหำรคุณภำพ

ส่วนขำยเขตขอนแก่น

แผนกสนับสนุนข้ อมูล

หมำยเหตุ: 1/ ฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีก เป็ นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ PTC ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 อย่ำงไรก็ตำมในกำรบริ หำรงำนและกำรดำเนินงำนในแต่ละวัน บริ ษัทกำกับดูแลฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีก
เปรียบเสมือนเป็ นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท
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โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรบริ หำร และผู้บริ หำร
9.1.1

คณะกรรมกำรบริ ษัท

ปั จจุบนั คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำร จำนวน 9 คน ซึ่งประกอบไปด้ วย 1) กรรมกำรที่ไม่เป็ น
ผู้บริ หำร จำนวน 4 คน โดยในจำนวนนี ้เป็ นกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 คน และ 2) กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร จำนวน 5 คน
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบไปด้ วย

1.

รายชื่อ
พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ ำยขวัญ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
นำยรังสรรค์ พวงปรำง
นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี
นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์
นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ: นำยรังสรรค์ พวงปรำง ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท

กรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันตำมหนังสือรับรองของบริ ษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันตำมหนังสือรับรองของบริ ษัท คือ นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร และนำยรังสรรค์ พวง
ปรำง ลงลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่
5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
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1) ดูแล และจัด กำรบริ ษัท รวมถึง ปฏิบัติหน้ ำที่ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบัง คับของบริ ษั ท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัท และมีควำม
รับผิดชอบเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย (Accountability to Shareholders)
2) กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และ กำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision)
ให้ ฝ่ำยบริ หำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและระเบียบของบริ ษัท อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล
ภำยใต้ กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจกำร และควำมมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
3) ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ำยบริ หำรมีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงมีจริ ยธรรมและมีควำมเท่ำเที ยม
4) พิจำรณำและกำหนดแผนงบประมำณประจำปี และ ปรั บ ปรุ งแผนงบประมำณประจำปี ให้ เหมำะสม และ
สอดคล้ องกับนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท รวมถึง ตรวจสอบและควบคุมให้ ฝ่ำยบริ หำรใช้ จ่ำย
งบประมำณตำมแผนงบประมำณประจำปี
5) ติดตำมกำรดำเนินกิจกำรของบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ และตระหนักถึงกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดใน
สัญญำที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัท โดยกำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนเรื่ องที่สำคัญอื่นๆ
ของบริ ษัท ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส เพื่อให้ กำรดำเนิน
กิจกำรของบริ ษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
6) ดำเนินกำรให้ บริ ษัทมีระบบทำงบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้
7) มีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินกำรเรื่ องกำรบริ หำรควำมเสี่ยง โดยจัดให้ มีแนวทำง และมำตรกำรบริ หำรควำม
เสีย่ งที่เหมำะสมเพียงพอ และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
8) พิจำรณำและอนุมตั ิ และ/หรื อพิจำรณำ และให้ ควำมเห็น เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิในกำรเข้ ำ
ทำธุรกรรมที่มีนยั สำคัญต่อบริ ษัท และกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
9) จัดให้ มีรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท และ/หรื อของคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย หรื อกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกำหนด รวมถึงรำยงำนให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ และครบถ้ วนตำมควำมเป็ นจริ งถึงสภำพกำรดำเนิน
ธุร กิ จ ในปั จ จุบัน และแนวโน้ ม กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ในอนำคตของบริ ษั ท ทัง้ ในด้ ำ นบวกและลบ พร้ อมเหตุผล
สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
10) พิจำรณำและอนุมตั ิโครงสร้ ำงองค์กรที่เหมำะสมต่อกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง จัดตังคณะอนุ
้
กรรมกำรต่ำงๆ
และสรรหำและแต่งตังกรรมกำร
้
หรื อบุคคลที่มีประสบกำรณ์ และควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทเห็นสมควรเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร รวมถึง กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ
11) พิจำรณำ และแต่งตังกรรมกำรผู
้
้ จัดกำรใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
12) พิจำรณำ และกำหนดโครงสร้ ำงค่ำตอบแทนประจำปี ของบริ ษัท และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ของ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน โดยคำนึงถึง ปั จจัยต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่น ผลกำรประเมินงำน ตำแหน่ง
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13)
14)
15)

16)

9.1.2

ขอบเขตหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน
พิจำรณำจำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำและอนุมตั ิ
สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้ กรรมกำรคนหนึ่ง หรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรได้ โดยอยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรื ออำจมอบอำนำจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่ำวมี
อำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรื อ แก้ ไขกำรมอบอำนำจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำว
ต้ องจัดทำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
ชัดเจน และมีกำรระบุขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของผู้รับมอบอำนำจไว้ อย่ำงชัดเจน รวมทังผู
้ ้ ได้ รับมอบอำนำจนัน้
ต้ องไม่มีอำนำจอนุมตั ิรำยกำรที่บคุ คลดังกล่ำว หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (“บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง” ให้
มี ค วำมหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ ใ นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ
คณะกรรมกำรตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
ยกเว้ นเป็ นกำรอนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิจำรณำอนุมตั ิไว้
มีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นใด ตำมที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของ
บริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมหลักเกณฑ์ที่
สำนักงำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลักทรัพย์ กำหนด
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบไปด้ วย

1)
2)
3)

รายชื่อ
พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ ำยขวัญ
นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์
นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ: นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พัชร์ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ ำ ที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถื อของงบ
กำรเงินได้ และนำงสำวสุมำรี พรรณนิยม ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่
5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
1) รำยงำนทำงกำรเงิน
1.1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรจัดทำ และเปิ ดเผยข้ อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทให้ มีควำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลำ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอก และ
ผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทังรำยไตรมำส
้
และประจำปี
2) รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
2.1) พิจ ำรณำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
2.2) พิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ ยวโยง หรื อรำยกำรที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
รำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ มีควำมถูกต้ อง และครบถ้ วน
3) กำรควบคุมภำยใน
3.1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล
3.2) พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และส่วนตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน และเสนอให้ ฝ่ำยบริ หำรปรับปรุงแก้ ไขตำมข้ อเสนอแนะ รวมทังติ
้ ดตำมผลกำรดำเนินกำร
ตำมข้ อเสนอแนะนัน้
4) กำรตรวจสอบภำยใน
4.1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็ นอิสระ และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสิทธิผล
4.2) สอบทำนกิจกรรม และโครงสร้ ำงของส่วนตรวจสอบภำยใน และอนุมตั ิกฎบัตรของส่วนตรวจสอบภำยใน
4.3) ร่ วมพิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ เสนอควำมดีควำมชอบ โยกย้ ำย ถอดถอน หรื อเลิกจ้ ำง
รวมทัง้ ในกำรก ำหนดและปรั บค่ำตอบแทนผู้จัดกำรส่ว นตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ ำงควำมมั่นใจว่ำ
หน่วยงำนนี ้ทำหน้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ
4.4) สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในร่ วมกับผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยใน และกระบวนกำรจัดกำรทำงกำรเงิน
4.5) พิจำรณำให้ ควำมเห็น และให้ ข้อสังเกตงบประมำณ และอัตรำกำลังของส่วนตรวจสอบภำยใน เพื่อเสนอ
ฝ่ ำยบริ หำรเป็ นผู้อนุมตั ิ
4.6) พิจำรณำแผนงำนตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมถึงที่ปรึกษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ถ้ ำมี) ให้ มีควำมสัมพันธ์ที่เกื ้อกูล ไม่ซ ้ำซ้ อน
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5) กำรสอบบัญชี
5.1) พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่มีควำมเป็ น
อิสระ โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริ มำณงำนตรวจสอบของสำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนนั ้ และประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึง
ผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำ ตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
เสนอควำมเห็นดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิตอ่ ไป
5.2) สอบทำนขอบเขต และวิ ธี ก ำรตรวจสอบที่ เ สนอโดยผู้ส อบบัญ ชี รวมทัง้ พิ จ ำรณำเหตุผ ลในกำร
เปลีย่ นแปลงแผนกำรตรวจสอบ (กรณีมีกำรเปลีย่ นแปลงแผนกำรตรวจสอบในภำยหลัง)
5.3) เสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทำน หรื อตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ น และเป็ นเรื่ องสำคัญระหว่ำง
กำรตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยได้
5.4) สอบทำนรำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ที่ จัด ท ำ เสนอให้ ฝ่ ำยบริ ห ำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และติ ด ตำมผลกำร
ดำเนินกำรตำมข้ อเสนอแนะนัน้
5.5) พิจำรณำควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิ ภำพในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภำยใน
5.6) รับทรำบจำกผู้สอบบัญชีโดยไม่ชกั ช้ ำในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับพฤติกำรณ์อนั ควรสงสัยว่ำ กรรมกำรผู้จดั กำร
ใหญ่ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริ ษัทได้ กระทำควำมผิดตำมมำตรำ 281/2 วรรค 2
มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรื อมำตรำ 313
ของ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) (ต่อไป
เรี ยกว่ำ “พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) เมื่อผู้สอบบัญชีได้ พบ และดำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ ำ รวมทัง้
ต้ องรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่ สำนักงำน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญ ชีทรำบ ภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้สอบบัญชี
6) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
6.1) สอบทำนให้ บริ ษั ทปฏิ บัติ ต ำม พ.ร.บ. หลักทรั พย์ ข้ อก ำหนดของตลำดหลักทรั พย์ หรื อ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7) กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้ องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อทรำบ และ
พิจำรณำ อย่ำงน้ อยไตรมำสละ 1 ครัง้
7.2) จัดทำรำยงำนกำรผลกำรดำเนินงำนประจำปี ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแสดงรำยกำรตำมที่ตลำด
หลักทรัพย์ กำหนด และให้ ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทังเปิ
้ ดเผยไว้ ในรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัท
7.3) ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำร หรื อกำรกระทำดังกล่ำว ได้ แก่
7.3.1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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7.3.2) กำรทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
7.3.3) กำรฝ่ ำฝื น พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
7.4) หำกคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้บริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรับปรุ งแก้ ไขรำยกำร หรื อกำรกระทำที่เข้ ำ
ลักษณะตำมข้ อ 7.3.1) และ 7.3.2) และ 7.3.3) ข้ ำงต้ น ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึง่ อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
ต่อ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อตลำดหลักทรัพย์
8) กำรกำกับดูแลที่ดี
8.1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทังให้
้ แนวทำง และ
ข้ อเสนอแนะที่จำเป็ นเพื่อกำรพัฒนำ
8.2) ให้ ควำมสำคัญโดยส่งเสริ มให้ บริ ษัทกำหนดเรื่ องกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีไว้ เป็ นวำระประจำของกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริ ษัท
8.3) ติดตำมให้ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบต้ องได้ รับสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียตำมมำตรำ 89/14 แห่ง
พ.ร.บ. หลักทรัพย์ จำกเลขำนุกำรบริ ษัท ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรำยงำนนัน้
9) กำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
9.1) สอบทำนให้ บริ ษัทมีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นระบบมำตรฐำนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล
9.2) ร่วมกับคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง คณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยง และฝ่ ำยบริ หำรในกำรพิจำรณำ
และให้ ควำมเห็นในรำยงำนผล และรำยงำนควำมคืบหน้ ำกำรบริ หำรควำมเสีย่ งของบริ ษัท
10) ควำมรับผิดชอบอื่นๆ
10.1) ปฏิบตั ิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
โดยที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทตำมหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ในขณะที่ควำมรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประกำรของบริ ษัท
ต่อบุคคลภำยนอกยังคงเป็ นของคณะกรรมกำรบริ ษัททังคณะ
้
10.2) ทบทวน และปรั บ ปรุ ง กฎบั ต รเกี่ ย วกั บ คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ทั น สมั ย และเหมำะสมกั บ
สภำพแวดล้ อมของบริ ษัทเป็ นปกติปีละครัง้
10.3) มีหน้ ำที่ตำมที่ตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนดเพิ่มเติม
9.1.3

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรบริ หำรควำม
เสี่ยงจำกปั จจัย ภำยในและภำยนอกที่ อำจส่ง ผลกระทบต่อ ฐำนะกำรเงิ น และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในธุรกิจในระยะยำว ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ประกอบด้ วยทีมผู้บริ หำรของ
บริ ษัท ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสีย่ งประกอบด้ วยผู้บริ หำรจำนวน 6 คน ดังนี ้
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รายชื่อ
นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
นำยรังสรรค์ พวงปรำง
นำยสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์
นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
นำยธำตรี เกิดบุญส่ง
นำยชัยทัศน์ วันชัย

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
รองประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

หมำยเหตุ: นำงดวงสมร นุตประศำสน์ ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ดังนี ้
1) กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท พร้ อมมอบหมำยให้ ฝ่ำยบริ หำรเป็ น
ผู้ปฎิบตั ิตำมนโยบำยและแนวทำงที่วำงไว้ รวมถึงกำหนดหน้ ำที่ให้ ฝ่ำยบริ หำรต้ องรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิต่อคณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
2) ทบทวนและปรั บปรุ งระบบกำรจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลอย่ำ ง
ต่อเนื่อง และกำหนดให้ มีกำรประเมินผลและติดตำมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับนโยบำยและแนวทำง
ที่กำหนดไว้ อย่ำงสม่ำเสมอ
3) จัดให้ มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งที่สำคัญในด้ ำนต่ำงๆ ให้ สอดคล้ องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั อย่ำงเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของกำรด
้
ำเนินธุรกิจ รวมถึง
เสนอแนะวิธีป้องกันหรื อลดระดับควำมเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
4) รำยงำนควำมเสี่ยงและข้ อเสนอแนะตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎ
บัตร (Charter) ต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีเรื่ องสำคัญซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อบริ ษัท
อย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ ว
5) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
9.1.4

คณะกรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรบริ หำรจัดตังขึ
้ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ของฝ่ ำยบริ หำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนดขึ ้น และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำรและข้ อมูล
อื่นๆ ที่จำเป็ นต่อคณะกรรมกำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม2555 คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้ วยกรรมกำรบริ หำร
จำนวน 5 คน ดังนี ้
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รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ประกอบไปด้ วย

1)
2)
3)
4)
5)

รายชื่อ
นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
นำยรังสรรค์ พวงปรำง

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

หมำยเหตุ: นำยรังสรรค์ พวงปรำง ทำหน้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 5/2555
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร ดังนี ้
1) พิจำรณำกลัน่ กรองแผนธุรกิจ และงบประมำณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
2) กำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทุนของบริ ษัท และกำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบำยของ
บริ ษัท และอนุมตั ิหลักเกณฑ์กำรลงทุน รวมถึงข้ อเสนอกำรลงทุนตำมระเบียบบริ ษัท
3) พิจำรณำและดำเนินกำรในประเด็นที่สำคัญซึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
4) พิจำรณำกลัน่ กรอง และให้ ข้อเสนอแนะงำนทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5) พิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรของบริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วมทุนตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้น หรื อตำมข้ อตกลงใน
สัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทร่วมทุน (ถ้ ำมี)
6) ดูแล และติดตำมผลกำรจัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมนโยบำย แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณประจำปี ที่
คณะกรรมกำรกำหนดและอนุมตั ิ รวมถึงรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
7) พิจ ำรณำกลั่นกรองเรื่ อ งที่ กรรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ห ำร เพื่อ พิจ ำรณำให้ ควำม
เห็นชอบหรื ออนุมตั ิ
8) อนุมตั ิกำรบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ ำยพนักงำนอำวุโสระดับรองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ หรื อตำแหน่งอื่น
ทีเ่ ทียบเท่ำ รวมทังกำรอนุ
้
มตั ิอตั รำเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรื อประโยชน์อื่นแก่บคุ คลดังกล่ำว
9) อนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับกำรเงินและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทตำมขอบเขตอำนำจอนุมตั ิ
10) มอบหมำย หรื อแนะนำให้ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่พิจำรณำ หรื อปฏิบตั ิในเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมกำรบริ หำร
เห็นสมควร
11) แต่งตังคณะท
้
ำงำนเพื่อพิจำรณำเรื่ องหนึง่ เรื่ องใดที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควร
12) พิจำรณำ และนำเสนอเรื่ องที่คณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควรแจ้ งให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ หรื อพิจำรณำ
ให้ ควำมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
13) พิจำรณำเรื่ องอื่นใด หรื อปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นใดที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ อำนำจคณะกรรมกำรบริ หำร ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บคุ คลอื่นที่ค ณะกรรมกำรบริ หำรเห็นสมควร จะ
ไม่รวมถึงอำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ น
ได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้
กำรดำเนินธุรกิจปกติทวั่ ไปของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ และอนุมตั ิตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
กำหนด
9.1.5

ผู้บริ หำร
รำยชื่อคณะผู้บริ หำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ดังนี ้

1)

รายชื่อ
นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร

2)

นำยรังสรรค์ พวงปรำง

3)
4)
5)
6)

นำยสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์
นำงสุขวสำ ภูชชั วนิชกุล
นำยธำตรี เกิดบุญส่ง
นำยชัยทัศน์ วันชัย

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำด
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำยนโยบำยและแผน
รักษำกำรผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีก

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
ของกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ดังนี ้
1) จัดทำและเสนอ นโยบำยและเป้ำหมำย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำ
2) บริ หำรงำนบริ ษัทตำมนโยบำย และเป้ำหมำย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
3) มอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ หรื อระเบียบข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้
4) จัดทำรำยงำนกำรดำเนินงำนของบริ ษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรในเรื่ องที่สำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ
5) เป็ นตัวแทนของบริ ษัทในกำรติดต่อกับบุคคลภำยนอก
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

6) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำร และ/หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้ อำนำจกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ตลอดจนกำรมอบอำนำจแก่บคุ คลอื่นที่กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่เห็นสมควร
จะไม่รวมถึงอำนำจหรื อกำรมอบอำนำจในกำรอนุมตั ิรำยกำรใดที่ตนเอง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอำจมีควำมขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อรำยกำรที่ไม่อยู่
ภำยใต้ ก ำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ทั่ว ไปของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย ซึ่ง กำรอนุมัติ รำยกำรดัง กล่ำ วต้ อ งเสนอต่อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เพื่อพิจำรณำ และอนุมัติ ตำมที่ข้ อบังคับ ของบริ ษัท หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
9.1.6

หลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ กลุม่ บริ ษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ได้ กำหนดหลักเกณฑ์อำนำจอนุมตั ิ ในกำร
บริ หำรงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 เป็ นต้ นมำ โดยอำนำจกำรลงนำม
และอนุมตั ิกำรดำเนินงำนโดยสรุปของแต่ละฝ่ ำยเป็ นดังนี ้

นโยบำยและแผน
1. กำรกำหนดนโยบำย
2. กำรอนุมตั ิแผนธุรกิจและกำรแก้ ไขปรับปรุง
3. กำรอนุมตั ิคมู่ ือกำรงบประมำณและแก้ ไขปรับปรุง
4. กำรอนุมตั ิแผนงบประมำณประจำปี และแก้ ไขปรับปรุง
5. กำรโอนย้ ำยงบประมำณค่ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยในฝ่ ำยงำน (ไม่รวมงบประมำณกำรลงทุน)
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 50.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 20.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 1.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 20.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้ ำนบำท
ค่ำใช้ จ่ำยกำรลงทุน
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ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำร,
ผู้จดั กำรร้ ำนมินิมำร์ ท

หัวหน้ ำแผนก หรื อผู้จดั กำรเขต หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรแผนกอำวุโส, ผู้จดั กำรภำคอำวุโส
หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำร หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรอำวุโส

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริ ษัท

เรื่ องที่เสนออนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

-

วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
วงเงินมำกกว่ำ 50.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
วงเงินมำกกว่ำ 10.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท
วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้ ำนบำท

กำรเงินและกำรบัญชี
1. กำรยืมเงินทดรองจ่ำย
- วงเงินมำกกว่ำ 10.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 5.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 10.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 1.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 5.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 1.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.20 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.03 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.20 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 0.03 ล้ ำนบำท
2. กำรเบิกจ่ำยเงินสดย่อย
สำนักงำนใหญ่
- วงเงินไม่เกิน 30,000 บำท
คลังน ้ำมัน และสถำนีบริ กำรน ้ำมันสำขำ
- วงเงินมำกกว่ำ 15,000 บำท แต่ไม่เกิน 30,000 บำท
- วงเงินมำกกว่ำ 10,000 บำท แต่ไม่เกิน 15,000 บำท
- วงเงินมำกกว่ำ 2,000 บำท แต่ไม่เกิน 10,000 บำท
- วงเงินไม่เกิน 2,000 บำท
3. กำรชำระหนี ้ที่ไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำหรื อข้ อผูกพัน
4. กำรชำระเงินเพื่อวำงมัดจำหรื อค ้ำประกัน
เพื่อกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำประเภทน ้ำมันเชื ้อเพลิง
- วงเงินมำกกว่ำ 1,000 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้ ำนบำท
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ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำร,
ผู้จดั กำรร้ ำนมินิมำร์ ท

หัวหน้ ำแผนก หรื อผู้จดั กำรเขต หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรแผนกอำวุโส, ผู้จดั กำรภำคอำวุโส
หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำร หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรอำวุโส

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริ ษัท

เรื่ องที่เสนออนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 50.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท
เพื่อกำรสัง่ ซื ้อทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรลงทุน
- วงเงินมำกกว่ำ 300.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 300.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 20.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 3.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 20.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.20 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 3.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.10 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.20 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.03 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.10 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 0.03 ล้ ำนบำท
เพื่อกำรสัง่ ซื ้อสินค้ ำประเภทอื่นๆ
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 10.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 3.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 10.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 3.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.10 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.03 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.10 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 0.03 ล้ ำนบำท
จัดซื ้อ จัดหำ จัดจ้ ำง
1. กำรคัดเลือกผู้ขำย (Supplier) ผู้รับจ้ ำง และผู้รับเหมำทำงำน เพื่อใช้
ในธุรกิจของบริ ษัท
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 300.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 300.00 ล้ ำนบำท
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ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำร,
ผู้จดั กำรร้ ำนมินิมำร์ ท

หัวหน้ ำแผนก หรื อผู้จดั กำรเขต หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรแผนกอำวุโส, ผู้จดั กำรภำคอำวุโส
หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำร หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรอำวุโส

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริ ษัท

เรื่ องที่เสนออนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ

กรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองนิติบคุ คลลงนำมร่วมกัน

กรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองนิติบคุ คลลงนำมร่วมกัน

กรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองนิติบคุ คลลงนำมร่วมกัน

กรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองนิติบคุ คลลงนำมร่วมกัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำร,
ผู้จดั กำรร้ ำนมินิมำร์ ท

หัวหน้ ำแผนก หรื อผู้จดั กำรเขต หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรแผนกอำวุโส, ผู้จดั กำรภำคอำวุโส
หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำร หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรอำวุโส

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริ ษัท

เรื่ องที่เสนออนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ

- มูลค่ำงำนมำกกว่ำ 30.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- มูลค่ำงำนมำกกว่ำ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 30.00 ล้ ำนบำท
- มูลค่ำงำนไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท

ผู้จดั กำรส่วนอำวุโส 3 ฝ่ ำยลงนำมร่วมกัน

2. กำรทำสัญญำ กำรลงนำมในสัญญำ หรื อข้ อตกลงเพื่อกำรจัด
จ้ ำง ประมูลงำน
3. กำรคัดเลือกผู้ขำย (Supplier) เพื่อจำหน่ำยน ้ำมันเชื ้อเพลิง
และสินค้ ำในสถำนีบริ กำร และร้ ำนสะดวกซื ้อ
4. กำรจัดซื ้อ จัดหำสินทรัพย์ถำวร วัสดุสิ ้นเปลือง ประเภทต่ำงๆ
เพื่อใช้ ในธุรกิจของบริ ษัท
กำรขออนุมตั ิซื ้อ
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 30.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 30.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.20 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.10 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.20 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.05 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.10 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.02 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.05 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 3,000 บำท แต่ไม่เกิน 0.02 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 3,000 บำท
กำรสัง่ ซื ้อ
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 30.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 30.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.20 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.10 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.20 ล้ ำนบำท
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กรรมกำรผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองนิติบคุ คลลงนำมร่วมกัน
คณะกรรมกำรที่แต่งตังโดยกรรมกำรผู
้
้ จดั กำร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

ผู้จดั กำรสถำนีบริ กำร,
ผู้จดั กำรร้ ำนมินิมำร์ ท

หัวหน้ ำแผนก หรื อผู้จดั กำรเขต หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรแผนกอำวุโส, ผู้จดั กำรภำคอำวุโส
หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำร หรื อเทียบเท่ำ

ผู้จดั กำรอำวุโส

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

คณะกรรมกำรบริ ษัท

เรื่ องที่เสนออนุมตั ิ

คณะกรรมกำรบริ หำร

ผู้มีอำนำจอนุมตั ิ

- วงเงินมำกกว่ำ 0.05 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.10 ล้ ำนบำท
- วงเงินมำกกว่ำ 0.01 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.05 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 0.01 ล้ ำนบำท

5. กำรจัดซื ้อ กำรจัดหำ หรื อกำรสัง่ ซื ้อสินทรัพย์วสั ดุ
สิ ้นเปลือง รวมทังสิ
้ นค้ ำประเภทต่ำงๆเพื่อกำรจำหน่ำย
ให้ กบั บุคคลภำยนอก
- วงเงินมำกกว่ำ 100.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินตังแต่
้ 50.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 100.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินตังแต่
้ 5.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 50.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินตังแต่
้ 3.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 5.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินตังแต่
้ 1.00 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 3.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินตังแต่
้ 0.50 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 1.00 ล้ ำนบำท
- วงเงินตังแต่
้ 0.10 ล้ ำนบำท แต่ไม่เกิน 0.50 ล้ ำนบำท
- วงเงินไม่เกิน 0.10 ล้ ำนบำท
6. กำรจัดซื ้อ จัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ต่อครัง้ )
- วงเงินมำกกว่ำ 500.00 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
- วงเงินไม่เกิน 500.00 ล้ ำนบำท
9.2

การสรรหากรรมการ

9.2.1

กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริ ษัท

คณะกรรมกำรจัดซื ้อ จัดหำน ้ำมันเชื ้อเพลิง (ให้ แจ้ งคณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ)

ในกำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มี
ประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่
กฎหมำยกำหนด หลังจำกนันจะเสนอต่
้
อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำกำรพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

1) คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วย กรรมกำรบริ ษัทอย่ำงน้ อย 5 คน โดยกรรมกำรบริ ษัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมกำรบริ ษัททังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึงคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องมี กรรมกำรบริ ษัทจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรื อหนึ่ง
ในสำมของจำนวนกรรมกำรบริ ษัท ทังหมดแล้
้
วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ เป็ นกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตำม
หลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์
2) คณะกรรมกำรบริ ษัทจะทำกำรเลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัทด้ วยกันเป็ นประธำนกรรมกำรบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัท
ที่จะได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ
3) กรรมกำรบริ ษัทจะต้ องไม่เป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในห้ ำง
หุ้นส่วนจำกัด ไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำเป็ นกรรมกำรในบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิ จกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตัง้
4) ในกำรพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมกำรบริ
้
ษัทโดยใช้ เสียงข้ ำงมำก ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคลไป
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทเท่ำจำนวน
กรรมกำรบริ ษัทที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ให้ ประธำนในที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
5) ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมกำรบริ ษัทออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ ำจำนวนกรรมกำร
บริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัทที่
จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบี ยนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมกำรบริ ษัทคนที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษัทที่ออก
ตำมวำระนันอำจได้
้
รับเลือกเข้ ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
6) กรรมกำรบริ ษัทคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ ยื่นใบลำออกต่อบริ ษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกถึง
บริ ษัท กรรมกำรบริ ษัทซึง่ ลำออกจะแจ้ งกำรลำออกของตนให้ นำยทะเบียนทรำบด้ วยก็ได้
7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัทแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครำวถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรบริ ษัทจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ ำเป็ น
กรรมกำรบริ ษัทแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน มติ
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัทแทนต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัทที่ยงั เหลืออยู่
8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรบริ ษัทคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหำชน)

9.2.2

กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ

บริ ษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
และต้ องมีจำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน ทังนี
้ ้ ในกำรสรรหำบุคคลเข้ ำมำทำหน้ ำที่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะร่ วมกันพิจำรณำโดย
คัดเลือกจำก ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ ำนอื่นๆ ประกอบกัน รวมถึงคุณสมบัติ
และลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ อง จำกนันคณะกรรมกำร
้
จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำณำแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ คุณสมบัติของกรรมกำร
อิสระมีดงั นี ้
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำย
นันๆ
้ ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่ได้ เงินเดือนประจำ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรื อของผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ น บิดำมำรดำ
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4) ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มี
อำนำจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั (ถือหุ้นเกินกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท โดยนับ
รวมผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย) หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุ รกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ ว
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ กำรทำงวิชำชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ นที่ป รึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จำกบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำร
ทำงวิชำชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
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7) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8) ไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับธุรกิจของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบธุรกิจที่มีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับธุรกิจของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
10) ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตำมข้ อ 1) ถึง 9) แล้ ว กรรมกำรอิสระอำจได้ รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตัดสินใจในกำรดำเนินธุรกิ จของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรู ปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ำกรรมกำรอิสระนันเป็
้ นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำน
11) ในกรณีที่เป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่กำหนดในข้ อที่
4) และ 6) ให้ บคุ คลดังกล่ำวได้ รับกำรผ่อนผันข้ อห้ ำมกำรมีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำร
ทำงวิ ช ำชี พ เกิ น มูลค่ ำ ดัง กล่ำ ว หำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำตำมหลัก ในมำตรำ 89/7 แห่ ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ วมีควำมเห็นว่ำ กำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวำระพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรอิ
้
สระ
(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิ จหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิชำชี พ ที่ทำให้ บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(ข) เหตุผลและควำมจำเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตังให้
้ บคุ คลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.2.3

กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ

บริ ษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อย 3 ท่ำน
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะคัดเลือกกรรมกำรอิสระเพื่อทำหน้ ำที่กรรมกำรตรวจสอบและเสนอให้ ที่ประชุม คณะกรรมกำร
บริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ กรรมกำรอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบต้ องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ดังนี ้
1) ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ ตดั สินใจในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
2) ไม่เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพำะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
3) มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพี ยงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้ องมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้ อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
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9.3

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1

ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ในปี 2554 และ ปี 2555 บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัทตำมรำยละเอียดดังนี ้

ปี 2554
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
กรรมการบริษัท
รายปี
20,000
10,000
20,000
20,000
20,000
90,000
-

รายชื่อ
1) พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ ำยขวัญ
2) นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
3) นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
4) นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
5) นำยรังสรรค์ พวงปรำง
6) นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี
7) นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์
8) นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์
9) นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั
รวมทัง้ หมด

(หน่วย: ล้ ำนบำท)
ปี 2555
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนรายปี
กรรมการบริษัท
70,000
210,000
80,000
140,000
70,000
140,680
70,000
140,680
80,000
140,000
50,000
140,680
80,000
140,000
70,000
140,000
70,000
140,000
640,000
1,332,040

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญ ครัง้ ที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2555 ได้ มีมติกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2555
สำหรับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
คณะกรรมการบริษัท
1) ประธำนกรรมกำรบริ ษัท

จานวน
(คน)
1

ค่ าเบีย้ ประชุม 1/
(บาทต่ อครัง้ )
10,000
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ค่ าตอบแทนประจาปี ค่ าตอบแทนพิเศษ 2/
(บาทต่ อคนต่ อเดือน)
30,000 ร้ อยละ 0.625 ของ
กำไรสุทธิ (ได้ รับเพิ่ม
จำกกรรมกำรอีกร้ อย
ละ 25 ของ
ค่ำตอบแทนพิเศษที่
กรรมกำรได้ รับ)
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รายชื่อ
2) กรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
3) ประธำนกรรมกำรบริ หำร
4) กรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
5) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
6) กรรมกำรตรวจสอบ

จานวน
(คน)
8

ค่ าเบีย้ ประชุม 1/
(บาทต่ อครัง้ )
10,000

ค่ าตอบแทนประจาปี ค่ าตอบแทนพิเศษ 2/
(บาทต่ อคนต่ อเดือน)
20,000 ร้ อยละ 0.5 ของกำไร
สุทธิ

1
4

10,000
10,000

20,000 ไม่มี
10,000 ไม่มี

1
2

10,000
10,000

20,000 ไม่มี
15,000 ไม่มี

หมำยเหตุ: 1/ ค่ำเบี ้ยประชุมจะจ่ำยให้ กับคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่เข้ ำร่ วมประชุมในแต่ละ
ครัง้ เท่ำนัน้ และคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้ รับเงินเพิ่มเติมสำหรับค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรเดินทำงมำร่วมประชุม โดยบริ ษัทจะจ่ำยเงินค่ำเดินทำงตำมที่ได้ เกิดขึน้ จริ ง ยกเว้ น กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลที่บริษัทจะไม่จำ่ ยค่ำเดินทำงให้
2/ ค่ำตอบแทนพิเศษของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทรวมกันต้ องไม่เกิน 5,000,000 บำทต่อปี

ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร
ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หำรตำมรำยละเอียดดังนี ้
ปี 2554
รายชื่อ
1) เงินเดือน โบนัส และค่ำล่วงเวลำ
2) ค่ำเบี ้ยประชุม และค่ำตอบแทนรำยปี
ในฐำนะเป็ นกรรมกำรบริ หำร 1/
3) ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ กองทุนสำรอง
เลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ
สวัสดิกำรอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

จานวน
(คน)

ปี 2555

7
-

จานวน
(ล้ านบาท)
22.98
-

7

7

จานวน
(คน)
7
5

จานวน
(ล้ านบาท)
25.76
0.52

1.69

7

1.77

24.67

7

28.05

หมำยเหตุ: 1/ บริษัทแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2555 ส่งผลให้ ในปี 2554 บริ ษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี ้ยประชุมและ
ค่ำตอบแทนรำยปี ให้ กบั กรรมกำรบริหำร

9.3.2

ค่ำตอบแทนอื่น

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 1,250.00 ล้ ำนบำท เป็ น 1,670.00 ล้ ำนบำท และให้ จดั สรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 420.00 ล้ ำนบำท โดย
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เสนอขำยต่อประชำชน จำนวน 386.60 ล้ ำนหุ้น และเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย จำนวน 33.40 ล้ ำนหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั สรรและกำหนดสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 33.40 ล้ ำนหุ้น
ให้ กบั กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยพิจำณำจำก ตำแหน่งกำรทำงำน ประสบกำรณ์กำร
ทำงำน และ อำยุงำนของผู้บริ หำรและพนักงำน เป็ นต้ น
9.4

การกากับดูแลกิจการ

บริ ษัทเชื่ อว่ำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะช่วยให้ กำรบริ หำรงำนมีควำมโปร่ งใสและประสิทธิ ภำพ และช่วยให้
บริ ษัทสำมำรถเติบโตไปได้ อย่ำงยัง่ ยืน โดยมีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้ มีส่วนได้ เสียในธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน พนักงำน ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และสังคม ดังนัน้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม
2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่จดั ทำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ นโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ดังกล่ำว ครอบคลุมหลักกำร 5 หมวด ได้ แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 3) บทบำท
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย 4) กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส และ 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพำะสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน เช่น สิทธิในกำรซื ้อขำย และ
โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิ ในกำรจะได้ รับส่วนแบ่งกำไรของบริ ษัท สิทธิในกำรรับข่ำวสำรและข้ อมูลของบริ ษัทอย่ำง
เพียงพอ และสิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีกำรกำหนด
แนวทำงในกำรดำเนินกำรเพื่อรักษำสิทธิ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ ที่เป็ นกำรส่งเสริ มและอำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบำยที่สำคัญมีดงั นี ้
 บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุม ควำมคิดเห็นและข้ อซักถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมผู้
ถือหุ้น
 บริ ษัท กำหนดให้ มี กำรจัดส่ง หรื อเปิ ดเผยข้ อ มูลที่สำคัญ และเกี่ ยวข้ องกับกำรประชุมผู้ถื อหุ้นให้ กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบกำรประชุม
ตำมวำระต่ำงๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม หรื อเป็ นไปตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลักทรัพย์ กำหนด และให้ โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วันก่อนวันประชุม
โดยจะต้ อ งโฆษณำเป็ นระยะเวลำ 3 วัน ติ ด ต่ อ กัน ทัง้ นี ้ ในแต่ ล ะวำระกำรประชุ ม จะมี ค วำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรประกอบ และจะมีกำรเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนทำง Website ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มี
เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลเป็ นกำรล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม รวมถึงบริ ษัทจะหลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระกำรประชุมอื่น
ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ ลว่ งหน้ ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ ำร่วมประชุม
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ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำ ร่ วมประชุมด้ ว ยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถมอบฉัน ทะให้
กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใด เข้ ำร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
 บริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมกำรทุกท่ำนเข้ ำร่ วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถซักถำมข้ อสงสัย
ต่ำงๆ ได้ อย่ำงเหมำะสม
 ในกำรประชุม บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ
หรื อตังค
้ ำถำมในวำระต่ำงๆ ได้ อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระต่ำงๆ และกำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ หำรที่
เกี่ยวข้ องเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุม รวมทังจะมี
้ กำรบันทึกประเด็นซักถำม และข้ อคิดเห็นที่
สำคัญไว้ ในรำยงำนกำรประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
 บริ ษัทจัดให้ มีกำรลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ อย่ำงชัดเจนในรำยงำนกำรประชุม โดยมี
กำรบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้ รับในแต่ละวำระว่ำ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง เป็ นจำนวนเท่ำใด
ในแต่ละวำระของกำรประชุมที่ต้องมีกำรลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภำยหลังกำรประชุม บริ ษัทจะจัดทำรำยงำนกำรประชุม โดยกำหนดให้ แสดงข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วนและถูกต้ อง
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทคำนึงถึงควำมสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่
เป็ นผู้บริ หำร รวมถึงผู้ถือหุ้นรำยย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็ นชำวต่ำงประเทศ บริ ษัทจึง มีนโยบำยที่จะช่วยเอื ้อให้ เกิด ควำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ ดังนี ้
 ดำเนินกำรเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยได้ รับข้ อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน และเปิ ด
โอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเสนอข้ อซักถำมทังก่
้ อนกำรประชุม และระหว่ำงกำรประชุม
รวมถึงเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำประชุมด้ วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุม
แทนได้
 กำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นกรรมกำร หรื อผู้บริ หำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
และไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำว
 ในกำรประชุมเพื่อเลือกตังกรรมกำร
้
บริ ษัทจะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมกำรได้
้
ที่
ละคน ทำให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสทิ ธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ำมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมเข้ ำมำทำหน้ ำที่กรรมกำรเพื่อดูแลรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทำให้ เกิดควำมหลำกหลำย และเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้ จริ ง
 ก ำหนดไม่ ใ ห้ กรรมกำร ผู้ บริ ห ำร และผู้ ปฏิ บัติ ง ำนที่ ไ ด้ รั บ ทรำบข้ อมู ล ภำยในเปิ ดเผยข้ อมู ล ภำยในต่ อ
บุคคลภำยนอก หรื อบุคคลที่ไม่มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบำยให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ
พนักงำน หลีก เลี่ยงกำรซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ข องบริ ษัท โดยอำศัย ข้ อมูลภำยในที่ มิได้ เป็ นข้ อมูลสำธำรณะ ซึ่ง
กรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำน ดังกล่ำวได้ มำโดยอำศัยตำแหน่งหน้ ำที่ในบริ ษัท รวมถึงห้ ำมไม่ให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ตอ่ สำธำรณชน
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แจ้ งให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรรับทรำบภำระหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษั ท ให้ ค วำมสำคัญ และเคำรพต่อสิท ธิ ข องผู้มี ส่วนได้ เสีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรด ำเนิ นกิ จ กำร เช่ น ผู้ถื อ หุ้น
พนักงำน ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ ลูกหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดของ
กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ได้ รับกำรดูแลอย่ำงดี
กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่กระทำกำรใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ
ของผู้ถือหุ้น รวมทังรั้ กษำผลประโยชน์ และสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงกำรเติบโตของบริ ษัทอย่ำง
ยัง่ ยืน กำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้ กบั บริ ษัท ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่อง และกำรยึดมัน่ ในหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี
กำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนทุกคนในบริ ษัทที่มีต่อกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงมีนโยบำยให้ ปฏิบตั ิ
กับพนักงำนอย่ำงเสมอภำพและเป็ นธรรม โดยกำหนดให้ กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ ำย กำรให้ ผลตอบแทนและสวัสดิกำร
รวมทังกำรลงโทษพนั
้
กงำน ต้ องกระทำด้ วยควำมยุติธรรม โปร่ งใส และเหมำะสมกับพนักงำนนันๆ
้ ซึ่ง ขึ ้นอยู่กบั ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบตั ิงำนในช่วงที่ผ่ำนมำ บริ ษัทยังสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ บริ ษัทยังเปิ ดโอกำสและกระตุ้นให้ พนักงำนทุกระดับส่งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำร
ปรับปรุงกำรกำรทำงำนในแต่ละหน่วยงำน
กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำ
บริ ษัทเน้ นกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจแก่ลกู ค้ ำโดยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภำพตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
และเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ ำและบริ กำรอย่ำงครบถ้ วน ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง ต่อลูกค้ ำ
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตำมสัญญำ ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ ำอย่ำงโปร่ งใสและเท่ำเทียมกัน และให้ ควำมสำคัญใน
กำรรักษำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ ำอย่ำงสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้ อมูลดังกล่ำวมำใช้ เ พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ
กำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ และลูกหนี ้
บริ ษัทคำนึงถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็ นธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริ ษัทและพนักงำนจะ
ไม่มีกำรเรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในกำรดำเนินธุรกิจกับ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ และลูกหนี ้ ตลอดจน กำร
รักษำผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ และลูกหนี ้ โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย สัญญำและข้ อตกลงที่มีร่วมกัน
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อย่ำงเคร่ งครั ด ในกรณีที่บริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข และข้ อผูกพันในสัญญำ หรื อข้ อตกลงที่มีร่วมกัน บริ ษัท
จะแจ้ งให้ คูค่ ้ ำ เจ้ ำหนี ้ หรื อลูกหนี ้ทรำบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้น
กำรปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำโดยยึดหลักกำรค้ ำเสรี ควำมเสมอภำคกัน และกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม โดย
บริ ษัทไม่สนับสนุนให้ มีกำรทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำ ใส่ร้ำยป้ำยสี หรื อโจมตีค่แู ข่งโดยปรำศจำก
มูลควำมจริ ง หรื อกระทำกำรใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน
กำรปฏิบตั ิตอ่ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทมุง่ เน้ นกำรอยูร่ ่วมกับชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมอย่ำงยัง่ ยืน และตระหนักถึง บทบำท หน้ ำที่ และควำม
รั บผิดชอบที่มีต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจึงมีกำรกำหนดและทบทวนนโยบำยและแผนงำนด้ ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย ควำมมัน่ คง และสิ่งแวดล้ อม อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ สำมำรถควบคุม และวัดผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของพนักงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ในเรื่ องที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ควำมมัน่ คง และสิ่งแวดล้ อมได้ อย่ำงมี
ประสิทธิ ผล และประสิทธิ ภำพ รวมถึงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังส่งเสริ มกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และส่งเสริ มให้ พนักงำนมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรื อศีลธรรมอันดีงำม และ/หรื อเป็ นกำรส่งเสริ มอบำยมุข
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสำธำรณชน อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ และทันเวลำ บริ ษัทจึงมีนโยบำยที่จะเผยแพร่ ข้อมูลสำรสนเทศของบริ ษัท ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.ptgenergy.co.th) สำหรับรำยงำนและข้ อมูลทำงกำรเงิน
ข้ อมูลทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั พย์ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อรำคำ
หลักทรัพย์ของบริ ษัท และกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ยังได้ มอบหมำยให้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง รับผิดชอบงำนด้ ำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทำหน้ ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุน นักวิเครำะห์ และภำครัฐที่เกี่ยวข้ อง
นอกจำกนี ้ บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนทุกคนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่ำนัน้ กำร
กระทำและกำรตัดสินใจใดๆ จะต้ องปรำศจำกอิทธิพลของควำมต้ องกำรส่วนตัว ครอบครัว ญำติพี่น้อง หรื อบุคคลอื่นที่ร้ ูจกั
ส่วนตัวเป็ นกำรเฉพำะ โดยให้ ปฏิบตั ิตำมระเบียบวิธีของบริ ษัทด้ วยมำตรฐำนเดียวกัน
บริ ษัทยังกำหนดให้ พนักงำนทุกคนจะต้ องไม่นำข้ อมูลภำยในไปใช้ ประโยชน์หรื อแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรื อ ครอบครั ว หรื อ พวกพ้ อ งในทำงมิ ช อบ รวมถึ ง ต้ อ งรั ก ษำข้ อ มูล และเอกสำรภำยในของบริ ษั ท โดยไม่ เ ปิ ดเผยต่ อ
บุคคลภำยนอก และ/หรื อ บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง ทังนี
้ ้ กำรใช้ ข้อมูลภำยในร่ วมกันของพนักงำนจะต้ องอยู่ในกรอบ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบเท่ำที่พนักงำนพึงได้ รับมอบหมำยเท่ำนัน้
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวนรวมทัง้ สิ ้น 9 คน โดยประกอบไปด้ วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ และได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่กรรมกำรบริ ษัท
บริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรื อ หนึ่งในสำมของ
จำนวนคณะกรรมกำรทัง้ หมดแล้ ว แต่จำนวนใดจะสูง กว่ำ และก ำหนดให้ กรรมกำรบริ ษั ท จำนวนหนึ่ง ในสำมของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องพ้ นจำกตำแหน่งทุกครัง้ ของกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทซึ่ง
อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้พ้นจำกตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมกำรบริ ษัทที่พ้นจำกตำแหน่งดังกล่ำวไม่อำจแบ่งได้ พอดีหนึ่ง
ในสำม ก็ให้ ใช้ จำนวนที่ใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสำม
บริ ษั ท มี ก ำรแยกอ ำนำจหน้ ำที่ ร ะหว่ ำ งคณะกรรมกำรบริ ษั ท กั บ ผู้ บริ ห ำรระดับ สู ง ไว้ อย่ ำ งชั ด เจน โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของผู้บริ หำรในระดับนโยบำย ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ หำรทำหน้ ำที่บริ หำรงำนของบริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดให้ ประธำน
กรรมกำรต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เพื่อเป็ น
กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแล และกำรดบริ หำรงำนประจำออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และ
ช่วยให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้ บคุ คลหนึ่ งบุคคลใดมีอำนำจเบ็ดเสร็ จ นอกจำกนี ้ บริ ษัทยัง
ได้ กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ไว้ เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อกำหนดขอบเขตกำรดำเนินงำนและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ อย่ำงชัดเจน
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัท โดยมีหน้ ำที่ช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร เช่น
กำรนัดหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรี ยมวำระกำรประชุม และ กำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรพร้ อมเอกสำร
ประกอบกำรประชุม เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ เลขำนุกำรบริ ษัทยังมีอำนำจหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 89/15 วรรค
หนึง่ แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัทรับผิดชอบกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้ 1) กำรจัดทำ
และเก็บรักษำ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร และผู้ถือหุ้น และรำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัท 2) กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรื อผู้บริ หำร และ 3) กำรดำเนินกำร
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
คณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรชุดต่ำงๆ ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ หำร
และ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่อช่วยในกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรกำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ ำที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของคณะอนุ ก รรมกำรชุ ด ต่ ำ งๆ อย่ ำ งชั ด เจนและเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษร โดย
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ ที่
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เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้ อง
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัท
บริ ษัทกำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้ องเข้ ำใจ และทรำบถึงบทบำทหน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซือ่ สัตย์สจุ ริ ต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรมี
บทบำทที่สำคัญในกำรพิจำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เช่น วิสยั ทัศน์และ
ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสีย่ ง และแผนงำนและงบประมำณ รวมทังก
้ ำกับ ควบคุม ดูแลให้ ฝ่ำยจัดกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ในกำรพิจำรณำกำรเข้ ำทำรายการที่อำจมีควำมขัดแย้ งของผลประโยชน์ บริ ษัทพิจำรณำภำยใต้ หลักกำรกำร
รั ก ษำผลประโยชน์ สูงสุด ของบริ ษั ทและผู้ถื อหุ้น โดยรวมเป็ นสำคัญ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทมี แ นวทำงป้ องกันควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกำหนดให้ บคุ คลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรำยกำรหรื อมีสว่ นได้ เสีย
จำกกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรื อกำรเกี่ยวโยงของตนในรำยกำรดังกล่ำว และ
ต้ องไม่เข้ ำร่วมกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในกำรทำรำยกำรดังกล่ำว กำรพิจำรณำ
เข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันต้ องพิจำรณำรำคำ และเงื่อนไขกำรทำรำยกำรเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก และต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ ยวข้ อง นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
หน้ ำที่พิจำรณำให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และบริ ษัทกำหนดให้
มีกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในรำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยงำนข้ อมูลประจำปี (แบบ
56-1) ด้ วย
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรควบคุมภำยใน โดยบริ ษัทได้ จัดตังส่
้ วนตรวจสอบภำยในขึ ้นเพื่อทำ
หน้ ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทให้ มีประสิทธิผล และประสิทธิภำพสำหรับกำรควบคุมทำงด้ ำนกำรเงินและ
กำรปฏิบตั ิงำนตำมระเบียบและนโยบำยของบริ ษัท นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ ว่ำจ้ ำง บริ ษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซัลติง้
จำกัด เป็ นที่ปรึ กษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริ ษัททังในระดั
้
บองค์กรและระดับปฏิบตั ิกำร ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษำด้ ำนกำรตรวจสอบภำยในจะปฏิบตั ิงำนโดยเป็ น
อิสระจำกส่วนตรวจสอบภำยใน จึงเท่ำกับว่ำ ระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ 2 ชุด เพื่อให้
บริ ษัทเกิดควำมมัน่ ใจว่ำแต่ละส่วนงำนมีนโยบำยและวิธีกำรดำเนินงำนที่เหมำะสม และมีกำรควบคุมภำยในที่ดี สำหรับ
กำรรำยงำนผลกำรประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน บริ ษัทกำหนดให้ สว่ นตรวจสอบภำยในและที่ปรึ กษำด้ ำน
กำรตรวจสอบภำยในจัดทำรำยงำนและนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริ ษัท
อำจจะปรั บให้ มีเฉพำะส่วนตรวจสอบภำยในที่ทำหน้ ำที่ ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน โดยบริ ษัทและคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบจะร่ ว มกัน พิ จ ำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็ นในกำรใช้ ที่ ป รึ ก ษำด้ ำ นกำรตรวจสอบภำยใน
(รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน แสดงไว้ ใน ส่วนที่ 2 ข้ อที่ 10. เรื่ องกำรควบคุมภำยใน)
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทยังให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง จึงจัดตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำม
เสีย่ ง เพื่อช่วยคณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในภำพรวมของทังองค์
้ กรสำหรับให้ ฝ่ำย
บริ หำรนำไปปฏิบตั ิ บริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีหน้ ำที่รำยงำนควำมเสี่ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรคต่อ
กำรดำเนินธุรกิจที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั หรื ออำจจะเกิดขึ ้นในอนำคต พร้ อมข้ อเสนอแนะ หรื อมำตรกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวให้ อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจำกฝ่ ำยบริ หำรที่ได้ จำกกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง ต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
บริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรต้ องมีกำรประชุมอย่ำงน้ อยไตรมำสละครัง้ และมีกำรประชุมพิเศษตำมควำม
เหมำะสม โดยก่อนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทจะต้ องกำหนดวำระกำรประชุม และแจ้ งให้ กรรมกำรทรำบล่วงหน้ ำไม่
น้ อยกว่ำ 7 วัน พร้ อมจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร และเอกสำรประกอบวำระกำรประชุม เพื่อให้ คณะกรรมกำรมี
เวลำศึกษำข้ อมูล และได้ รับข้ อมูลสำหรับกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้ นแต่ในกรณีจำเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษำ
สิทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งกำรนัดประชุมโดยวิธีกำรอื่ นและกำหนดนัดประชุมเร็ วกว่ำนัน้ ก็ ได้ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อสังเกตต่ำงๆ ได้ อย่ำง
อิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผ้ บู ริ หำรระดับสูง หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยเพื่ออธิบำย แสดงควำมคิดเห็น
และตอบข้ อซักถำมของคณะกรรมกำร ทังนี
้ ้ ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ ำงมำกเป็ นหลัก
โดยให้ กรรมกำรคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง โดยกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุมและไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวำระนัน้ ถ้ ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ในกำรประชุมแต่ละครัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเข้ ำร่ วมประชุมด้ วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
และจัดส่งให้ ประธำนกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ อง และเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวำระแรก
ของกำรประชุมครัง้ ถัดไป รวมทังเป็
้ นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำงๆ เพื่อสะดวกในกำรสืบค้ นอ้ ำงอิง
ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท จำนวนทังหมด
้
7 ครัง้ และ 11 ครั ง้
ตำมลำดับ ทังนี
้ ้ รำยละเอียดกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนมีดงั นี ้
รายชื่อ
1)
2)
3)
4)

พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ ำยขวัญ 1/
นำยพิทกั ษ์ รัชกิจประกำร
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ วชิรศักดิ์พำนิช
นำงเลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
ปี 2554
ปี 2555
0/7
7/11
7/7
11/11
0/7
7/11
7/7
11/11
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รายชื่อ
5)
6)
7)
8)
9)

นำยศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนำรักษ์
นำยรังสรรค์ พวงปรำง
นำงฉัตรแก้ ว คชเสนี 2/
นำยสุพจน์ พิทยพงษ์ พชั ร์ 3/
นำยเทียร เมฆำนนท์ชยั 3/

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
ปี 2554
ปี 2555
6/7
10/11
7/7
11/11
5/7
8/11
0/7
8/11
0/7
8/11

หมำยเหตุ: 1/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2555 มีมติแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
2/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2554 มีมติแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
3/ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2555 มีมติแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทแทน
กรรมกำรบริษัทที่ลำออกจำกตำแหน่ง

ค่ำตอบแทน
บริ ษัทมีแนวทำงในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรให้ อยูใ่ นระดับที่เหมำะสมและเพียงพอสำหรับกำรจูงใจ
ให้ กรรมกำรที่ มีควำมสำมำรถและสร้ ำงประโยชน์ ใ ห้ กับบริ ษัท อยู่ร่ วมงำนกับ บริ ษั ทในระยะยำว โดยไม่มีกำรจ่ำ ย
ค่ำตอบแทนที่มำกเกินควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรโดยคำนึ งถึงควำมเหมำะสมในเรื่ องต่ำงๆ ได้ แก่
บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผลกำรดำเนินงำน และผลประกอบกำรของบริ ษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ และ
อัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรสำหรับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นธุรกิจและอุตสำหกรรมที่ใกล้ เคียงกัน นอกจำกนี ้ ค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรจะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มีกำรฝึ กอบรม และกำรให้ ควำมรู้แก่กรรมกำร
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริ หำร เป็ นต้ น เพื่อให้ มี
กำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมกำรเข้ ำร่วมหลักสูตรกำรอบรมที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ มีควำม
ตระหนักและเข้ ำใจในหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ในฐำนะกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่ำงๆ ของ
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรื อ “IOD”)
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรกำกับดูแล และห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท ใช้ ข้อมูล
ภำยในที่มีสำระสำคัญของบริ ษัทซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
รวมถึงกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ของ
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท ไว้ ดงั นี ้
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1) ห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทในระดับต่ำงๆ นำควำมลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภำยในของ
บริ ษัทไปเปิ ดเผยกับหน่วยงำนหรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
2) ห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทในระดับต่ำงๆ นำควำมลับ และ/หรื อ ข้ อมูลภำยในของ
บริ ษัทไปแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
และไม่วำ่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
3) ห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทในระดับต่ำงๆ ที่ทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัท หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัทที่อำจมีผลกระทบต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำของหลักทรัพย์ ซึง่ ยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ทำกำรซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่ำข้ อมูลนันจะได้
้
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
ข้ อห้ ำมนี ้ให้ รวมถึง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ผู้ใดฝ่ ำฝื นระเบียบข้ อบังคับ
ดังกล่ำวจะถือว่ำกระทำผิดอย่ำงร้ ำยแรง และมีโทษตำมกฎหมำย
4) กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องเข้ ำใจและรับทรำบภำระหน้ ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรั พย์ ต่อ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
5) บริ ษัทกำหนดโทษทำงวินยั สำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไปใช้ หรื อนำไป
เปิ ดเผยจนอำจทำให้ บริ ษัทได้ รับควำมเสียหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้ แก่ กำรตักเตือนด้ วย
วำจำ กำรตักเตือนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรพ้ นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้ วยเหตุไล่
ออก ปลดออก หรื อให้ ออกแล้ วแต่กรณี เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท รับทรำบถึงแนวทำงในกำรป้องกันกำรนำข้ อมูล
ไปใช้ ประโยชน์ ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น
9.6

บุคลากร

9.6.1

จำนวนบุคลำกร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีพนักงำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย) จำนวน 3,813 คน ประกอบไปด้ วยบุคลำกรในบริ ษัท จำนวน 590 คน และบุคลำกรในบริ ษัทย่อย จำนวน 3,223 คน
ทังนี
้ ้ บุคลำกรในแต่ละสำยงำนหลักสำมำรถแสดงได้ ดังนี ้
จานวนพนักงาน (คน)
PTG
PTC
39
16
117
37
25
47

สายงานหลัก
1.
2.
3.
4.

ฝ่ ำยนโยบำยและแผน
ฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร
ฝ่ ำยกำรขำยและกำรตลำด
ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
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จานวนพนักงาน (คน)
PTG
PTC
76
330
2
3,065
12
1
7
16
6
14
590
3,223

สายงานหลัก
5. ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป
6. ฝ่ ำยธุรกิจขนส่ง
7. ฝ่ ำยบริ หำรกลำง
8. ฝ่ ำยบริ หำรค้ ำปลีก
9. สำนักกรรมกำรผู้จดั กำร
10. ส่วนตรวจสอบภำยใน
11. ส่วนควำมปลอดภัยและสิง่ แวดล้ อม
12. ส่วนประกันคุณภำพ
รวมทัง้ หมด
9.6.2

ค่ำตอบแทนพนักงำน

ในปี 2554 และปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่พนักงำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริ หำรของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย) ดังนี ้
ปี 2554
รายชื่อ
1) เงินเดือน โบนัส และค่ำล่วงเวลำ
2) ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ กองทุนสำรอง
เลี ้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และ
สวัสดิกำรอื่นๆ
รวมทัง้ หมด
9.6.3

ปี 2555

จานวน
(คน)
2,272

จานวน
(ล้ านบาท)
259.56

จานวน
(คน)
3,813

จานวน
(ล้ านบาท)
454.79

2,272

23.08

3, 813

33.91

2,272

282.64

3, 813

488.71

ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
– ไม่มี –

9.6.4

นโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกร

บริ ษัทตระหนักดีวำ่ บุคลำกรในแต่ละฝ่ ำยและทุกระดับชันมี
้ ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ บริ ษัทจึงส่งเสริ มให้
บุคคลกรในบริ ษัทให้ มีควำมรู้ ควำมชำนำญ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ พนักงำนทุก
คนมีควำมรู้ อย่ำงครบถ้ วนในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ บริ ษัทจึงได้ จดั ตังศู
้ นย์ฝึกอบรมพนักงำนขึ ้นที่คลังหนองแคเพื่อทำ
หน้ ำที่ 1) ฝึ กอบรมควำมรู้พื ้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนให้ กบั พนักงำนใหม่ทกุ คน เพื่อให้ พนักงำนใหม่เกิดควำมเข้ ำใจ
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และสำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำง ถูกต้ อง ปลอดภัย และเป็ นไปตำมกฎระเบียบของบริ ษัท 2) ฝึ กอบรมประจำปี เพื่อให้
พนักงำนได้ ทบทวนควำมรู้ ในเรื่ องกำรป้องกันและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และ 3) ฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนำควำมรู้ เฉพำะด้ ำน เช่น หลักสูตรพัฒนำผู้จัดกำรสถำนีบริ กำรใหม่ หลักสูตรกำรบริ หำรงำนร้ ำนสะดวกซื ้อ และ
หลักสูตรทักษะกำรขำยแบบมืออำชีพ หลักสูตรเทคนิคกำรโน้ มน้ ำวจูงใจสำหรับงำนขำย เป็ นต้ น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละหน่วยงำน
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