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10.

โครงสรางการจัดการ

10.1

โครงสรางการจัดการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยรวม 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และฝายจัดการ ตามโครงสรางการบริหารงาน ดังนี้
Board of Directors

คณะกรรมการบริษัท

Nomination and Remuneration Committee

Audit Committee

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

President

กรรมการผูจัดการใหญ
OEMS and Sustainability Management
ฝายปฏิบัติการ OEMS

Office of the President and
Company Secretary

สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท

และบริหารความยั่งยืน

Special Assignment
and Lao PDR Representative

Legal

สํานักกฎหมาย

ฝายปฏิบัติการพิเศษ และผูแทนประเทศ สปป.ลาว

Office of Internal Audit

Special Project

สํานักตรวจสอบภายใน

ฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ

Chief Financial Officer

Chief Asset Management
Officer

Finance and Accounting

Sriracha Power Plant

ฝายสายงานการเงินและบัญชี

Business
Development-1
ฝายพัฒนาธุรกิจ-1

Business
Development-2
ฝายพัฒนาธุรกิจ-2

Corporate Planning

ฝายแผนงานองคกร

ฝายการเงินและบัญชี
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ฝายสายงานการผลิต
และซอมบํารุง

ฝายโรงไฟฟาศรีราชา

Organization Excellence

ฝายบริหารศักยภาพองคกร
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10.1.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 คน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชือ่
การดํารงตําแหนงในบริษทั
1. นายสุรงค บูลกุล
ประธานกรรมการ
2.
3.

นายณอคุณ สิทธิพงศ
นายจุลสิงห วสันตสิงห

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว

9.

นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ

10.
11.

นายสมชัย วงศวัฒนศานต
นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ
กรรมการ

12.

นายนพดล ปนสุภา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน /
กรรมการผูจัดการใหญ

การดํารงตําแหนงในผูถือหุน ใหญ
ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการกลุมธุรกิจโครงสรางพื้นฐาน
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และ
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ ดานกลยุทธองคกร บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
-

โดยมี นายวีระวงศ จงเกษมวงศ ทําหนาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
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10.1.1.1 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท คือ “นายนพดล ปนสุภา กรรมการผูจัดการใหญ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค บูลกุล หรือ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว หรือ นายอธิคม เติบศิริ หรือ นาย
นายสมชัย วงศวัฒนศานต หรือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ลงลายมือชื่อรวมกันเปนสองคน และประทับตราสําคัญของ
บริษัท”
10.1.1.2 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัท ให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งกรรมการทุกคนมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่ เพื่อประโยชนตอบริษัท และผูถือหุน โดยอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการ
บริษัท สรุปไดดังนี้
1. ทุมเทเวลา และใหความสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธของบริษัท โดย
รวมกันแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่และมีการแสวงหาขอมูลที่เปนประโยชนตอการกําหนดทิศทางของ
บริษัท
2. ทบทวนและใหความเห็นชอบกับกลยุทธและนโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค แผนงาน และ
เปาหมายทางการเงินของบริษัท พรอมทั้งกํากับดูแลและติดตามใหฝายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงาน
ที่กําหนดไวตามทิศทางและกลยุทธองคกรอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาฝายบริหารจะสามารถนํา
วิสัยทัศน ทิศทาง และกลยุทธที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติไดอยางสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่
ดีสําหรับกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานไวอยางเหมาะสม โดยมุงสรางสํานึกความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ สรางความเขาใจ และใหยึดถือปฏิบัติตามโดยเครงครัด ควบคูไปกับขอบังคับและระเบียบ
ของบริษัท เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุน การดําเนินงานตางๆ การกูยืมหรือการขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมเงิน ตลอดจนการเขาเปนผูค้ําประกัน เพื่อการทําธุรกิจตามปกติของ
บริ ษัท โดยไม จํา กัด วงเงิน ภายใต ขอ บั งคั บ และระเบีย บของบริ ษัท รวมทั้ งกฎระเบี ย บ กฎหมายที่
เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
5. พิจารณาถึงป จจัยเสี่ยงสํ าคัญที่ อาจเกิ ดขึ้นและกํา หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ย งอยา ง
ครอบคลุม และครบถว น และดู แลให ผูบ ริห ารมีร ะบบและกระบวนการบริห ารจัด การความเสี่ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทั้งจัดใหมีก ระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
7. สอดสองดูแลและจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยใหความสําคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสําคัญที่มุงเนนใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวม
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8. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไมตองหามตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํ า กั ด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแกไ ขเพิ่ มเติม ) และกฎหมายต างๆ รวมถึง ประกาศ ขอ บังคับ และ/หรื อ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกเหนือจากการออกตามวาระ ในกรณีการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณี
การแตงตั้งกรรมการใหม รวมถึงการกําหนดคาตอบแทนกรรมการเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได
10. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ใด และกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดยอยดังกลาวเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
11. จั ด ให มี ร ะบบการคั ด สรรบุ ค ลากรที่ จ ะเข า มารั บ ผิ ด ชอบในตํ า แหน ง บริ ห ารที่ สํ า คั ญ ทุ ก ระดั บ อย า ง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรม
12. แตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากําหนดคาตอบแทนของผูบริหาร
และเลขานุการบริษัทดังกลาว
13. จัดใหมีระบบ หรือกลไกการกําหนดคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่เหมาะสม สอดคลองกับผล
การดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และกรรมการผูจัดการใหญอยางสม่ําเสมอ
15. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่มีความนาเชื่อถื อ รวมทั้ งดูแลให มี
กระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดใหมีการทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมความ
เปนอยูที่ดีขึ้นอยางยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทไม
นอยกวาปละ 1 ครั้ง
20. จัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมอยางเหมาะสม และกํากับดูแลการเปดเผยขอมูล
เพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตอง ชัดเจน โปรงใส นาเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เขารวมหลักสูตรสัมมนาตางๆ ของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารนั้น
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22. จัดใหมีการประชุมระหวางกันเองของคณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารและกรรมการอิสระตามความ
จําเปนหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ
โดยไมมีฝายจัดการรวมดวยและแจงใหกรรมการผูจัดการใหญทราบถึงผลการประชุม
คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอํานาจ และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจชวงดังกลาวใหอยูภายในขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจที่ใหไว
และ/หรื อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ ข อ กํ า หนด หรื อ คํ า สั่ ง ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท กํ า หนดไว ทั้ ง นี้
การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือ
มอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตน
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน) อาจมีสวนไดเสีย อาจไดรับประโยชนในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ
บริษัทยอยของบริษัท ยกเวนแตเปนการอนุมัติรายการที่ เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรื อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไวเทานั้น
10.1.1.3 องคประกอบคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย โดยตองมีกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสาม
(1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายกําหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่จะเปน
ประโยชนตอการบริหารงานบริษัท
10.1.1.4 วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนป
หลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
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10.1.1.5 การประชุมของคณะกรรมการ
สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2556 (ตั้งแต 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ป 2557
และป 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2558)

ลําดับ

รายชื่อ
นายสุรงค บูลกุล
นายณอคุณ สิทธิพงศ (1)

3.

นายจุลสิงห วสันตสิงห (1)

4.
5.
6.
7.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน (1)
พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค (1)
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ (3)
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (1)

8.
9.
10.
11.
12.

นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว (2)
นายอธิคม เติบศิริ (2)
นายสมชัย วงศวัฒนศานต
นายปฏิภาณ สุคนธมาน (4)
นายนพดล ปนสุภา (5)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

(1)

หมายเหตุ:
U

ตําแหนง

1.
2.

P

U

P

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ(6) /
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน / กรรมการผูจัดการใหญ
P

P

P

(3)
P

P

(4)
P

P

(5)
P

P

P

(6)
P

P

ป 2556

ป 2557

9/9
-

9/9
4/9

1 ม.ค. – 28
ก.พ. 2558
3/3
3/3

-

4/9

3/3

-

3/9
3/9
1/9
4/9

3/3
3/3
3/3
3/3

8/9
-

3/9
3/9
8/9
7/9

3/3
3/3
3/3
2/3
3/3

กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2557
กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2558
นายนพดล ปนสุภา ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ชวง คือ ระหวาง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2557
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2558
P

(2)

จํานวนครั้งที่เขาประชุม /
จํานวนครั้งการประชุม
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10.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี 4 คน ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายณอคุณ สิทธิพงศ
นายจุลสิงห วสันตสิงห
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน เปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได และมี นายไกรสร พัววิไล ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
10.1.2.1 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท กํ า หนดให ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขต อํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ สํ า คั ญ ตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ดังตอไปนี้
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินแสดงถึง
ฐานะทางการเงินอยางถูกตอง นาเชื่อถือ และเปดเผยขอมูลที่สําคัญโดยครบถวน รวมทั้งเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อใหไดผูสอบบัญชีที่มี
ความเปนอิสระ รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
- สงเสริมความเปนอิสระและใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
2. การควบคุมภายใน
- สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความ
เสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกํากับใหหนวยตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม
- ใหคําแนะนําแกฝายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรือ่ ง
ตางๆ และใหมีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตองและใช
ประโยชนไดดี
- ใหคําแนะนําในการกําหนดนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงาน
การปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการดําเนินงาน และกระบวนการในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ใหมีการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนคําสั่งที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
- ดําเนินการใหฝายบริหาร จัดใหมีกระบวนการรับและกํากับดูแลการรับเรื่องรองเรียน
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3. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานใหบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกํากับใหหนวย
ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของ
บุคลากร และความเปนอิสระของหนวยตรวจสอบภายใน
- กําหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให ความเห็น ชอบ อนุมั ติแ ผนงาน
ตรวจสอบภายในประจํ าป และการเปลี่ย นแปลงแผนงาน รวมทั้ง พิจ ารณาผลการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย และถอดถอนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- ประสานความเขาใจระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการ หนวยตรวจสอบภายในและผูสอบ
บัญชีใหอยูในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีของบริษัท ใหมี
ความสัมพันธและเกื้อกูลกัน
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
- สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณารายการที่เกีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีโอกาสเกิดทุจริต
ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของบริษัท โดยใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
5. การจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองและครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
- ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ในกรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหมีการเชิญหรือดําเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องดวย
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คาใชจายของบริษัทได ทั้งนี้การดําเนินการวาจางใหเปนไปตามระเบียบขอกําหนด และขอบังคับของบริษัท
รวมถึงมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบวามีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท ใหแจงตอ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทดําเนินการแกไข
เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอกําหนด ขอบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ตลอดจนคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีขอสงสัยวามีรายการหรือการ
กระทํ า ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท อย า งร า ยแรง การขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายในให
รายงานตอคณะกรรมการบริษัททันที เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยไมชักชา หากคณะกรรมการของ
บริษัท หรือฝายจัดการไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่สมควร ใหกรรมการตรวจสอบราย
ใดรายหนึ่งอาจรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ ได
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกําหนด
10.1.2.2 องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการ
เปนกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการตรวจสอบตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ทั้งนี้
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณดานการเงินและบัญชี
ซึ่งสามารถสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
10.1.2.3 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2557 (ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) และ
ป 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2558)
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหนง

1.
2.
3.
4.

นายณอคุณ สิทธิพงศ
นายจุลสิงห วสันตสิงห
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน
พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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2/2
4/4
2/2
4/4
2/2
4/4
0/2
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10.1.3

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมี 3 คน ดังนี้

ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ

ตําแหนง

นายจุลสิงห วสันตสิงห
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายนพดล ปนสุภา

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โดยมี นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
10.1.3.1 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญ ดังตอไปนี้
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการรายใหม รวมถึงการสรรหากรรมการผูจัดการ
ใหญ โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการใหญ
ตลอดจนการคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑและความโปรงใส เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทน ใหแกกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ โดยใหมีการกําหนด
หลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารกํ า หนดค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรมและสมเหตุ ส มผล เพื่ อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการเฉพาะเรื่องตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อแตงตั้งตามความเหมาะสม
4. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสรางและองคประกอบคาตอบแทนสําหรับกรรมการ
เปนประจําทุกป
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญเพื่อใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม
6. ทบทวนแผนการสืบทอดตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ พรอมทั้งรายชื่อผูที่อยูในเกณฑเหมาะสมที่จะ
ไดรับการพิจารณาสืบทอดตําแหนงเปนประจําทุกป
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหคณะกรรมการบริษัท
รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเพื่อเปดเผยไว ในรายงาน
ประจําปของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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10.1.3.2 องคประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย กรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน และอยางนอย
1 คน ตองเปนกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเปน
กรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้ง
ใหมอีกได
10.1.3.3 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนสําหรับป 2557 (ตั้งแต 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2557) และป 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2558)
ลําดับ

รายชื่อ

ตําแหนง

1.
2.
3.

นายจุลสิงห วสันตสิงห
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
นายนพดล ปนสุภา

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

10.1.4

จํานวนครั้งที่เขาประชุม /
จํานวนครั้งการประชุม
2557
2558
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ผูบริหาร
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 ผูบริหารของบริษัทมีจํานวน 10 คน ประกอบดวย

ลําดับ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.

นายนพดล ปนสุภา
นางวนิดา บุญภิรักษ
นายสมรชัย คุณรักษ
นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายพยนต อัมพรอารีกุล
นายองคการ ศรีวิจิตร
นายวิเศษ จูงวัฒนา
นายดรุณพร กมลภุส
นายยงยุทธ กลีบบัว
นายกลาหาญ โตชํานาญวิทย

ตําแหนง
กรรมการผูจดั การใหญ
ผูจัดการฝายสายงานการเงินและบัญชี
ผูจัดการฝายสายงานการผลิตและซอมบํารุง
ผูจัดการฝายแผนงานองคกร และรักษาการผูจดั การฝาย
ปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยัง่ ยืน
ผูจัดการฝายปฏิบัติการพิเศษและผูแทนประเทศ สปป.ลาว
ผูจัดการฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-1
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ-2
ผูจัดการฝายโรงไฟฟาศรีราชา
ผูจัดการฝายบริหารศักยภาพองคกร
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10.1.4.1 อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานตางๆ ของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และจะตองบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอยาง
เครงครัด ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนอยางดีที่สุด โดยอํานาจหนาที่
ของกรรมการผูจัดการใหญใหรวมถึงเรื่องหรือกิจการตางๆ ดังตอไปนี้ดวย
1.
2.
3.
4.

ดําเนินกิจการประจําวันของบริษัท
ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
จัดทํารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการทุกไตรมาส
จัดทํานโยบายการคาของบริษัท และเขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อ
ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑในนามบริษัท ทั้งในปจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป และมีมูลคา
ไมเกิน 100 ลานบาท
5. เขาทําหรือยกเลิกสัญญาหรือขอผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไวในขอ 4. ขางตนซึ่งมีวงเงินไม
เกิน 300 ลานบาท
6. วาจาง แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจาง
พนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทําการแตงตั้งเจาหนาที่อื่นใดในคณะผูบริหาร ตลอดจนมอบอํานาจ
และหนาที่ที่ตนไดรับมอบหมายใหแกเจาหนาที่ดังกลาวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัท ใหกรรมการผูจัดการใหญ โดยมี
หลักการและขอบเขตอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูมีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด
คําสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
(2) เปนผูมีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการและดําเนินการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรม สัญญา
เอกสารคําสั่งหนังสือแจงหรือหนังสือใดๆ ที่จําเปนและตามสมควร เพื่อใหการดําเนินการขางตนสําเร็จ
ลุลวง
(3) ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดย
การมอบอํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตาม
หนังสือมอบอํานาจดังกลาว และ/หรือใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่
คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว
ทั้งนี้ การใชอํานาจของกรรมการผูจัดการใหญดังกลาวขางตนไมสามารถกระทําได หากกรรมการผูจัดการใหญ
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท
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10.1.5

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติแตงตั้ง นายวีระวงศ
จงเกษมวงศ ทําหนาที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
(ง) รายงานประจําป
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน
4. ใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แกกรรมการปจจุบัน และกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหม
6. ดูแล และประสานงานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ขอกําหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจไดอยาง
ครบถวนและถูกตอง
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
10.2

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

10.2.1

คาตอบแทนกรรมการ
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนที่จายใหแกกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยที่ประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
ตําแหนง

คาตอบแทนรายเดือน
(บาท / เดือน)

คาเบี้ยประชุม
(บาท / ครั้ง)

37,500
30,000

-

-

22,500
18,000

-

22,500
18,000

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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รายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย สําหรับงวดปบัญชีสิ้นสุดป 2556
(ตั้งแต 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และป 2557 เปนดังนี้

(หนวย: บาท)

ป 2556
ลําดับ

ป 2557

รายชื่อ

คาตอบแทน
คาตอบแทน
คาตอบแทน
รวม
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย
423,000.00
1.
นายสุรงค บูลกุล
410,666.67
423,000.00
222,666.67
2.
นายณอคุณ สิทธิพงศ (1)
110,166.67
112,500.00
222,666.67
3.
นายจุลสิงห วสันตสิงห (1)
110,166.67
112,500.00
200,166.67
4.
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน (1)
110,166.67
90,000.00
200,166.67
5.
พลอากาศโทสุทธิพงษ อินทรียงค (1)
110,166.67
90,000.00
43,200.00
6.
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ (3)
43,200.00
128,166.67
7.
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล (1)
110,166.67
18,000.00
(2)
52,533.33
8.
นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว
52,533.33
(2)
52,533.33
9.
นายอธิคม เติบศิริ
52,533.33
306,000.00
10. นายสมชัย วงศวัฒนศานต
293,333.33
306,000.00
(11)
11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
(4)
210,083.34
12. นายนพดล ปนสุภา
192,083.34
18,000.00
กรรมการที่ลาออกระหวางปและไดรับคาตอบแทนในงวดสิ้นป 2556 และงวดสิ้นป 2557 เปนดังนี้
93,333.33
1.
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ (5)
293,333.33
93,333.33
93,333.33
2.
นายปรีชา แกวพันธุ (5)
293,333.33
93,333.33
197,750.00
3.
นางศรีวรรณ เอี่ยมรุงโรจน (6)
293,333.33
197,750.00
197,750.00
4.
นายไมตรี เรี่ยวเดชะ (6)
293,333.33
197,750.00
104,416.67
5.
นางอรวดี โพธิสาโร (6)
104,416.67
203,333.33
6.
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล (7)
293,333.33
203,333.33
225,000.00
7.
นายจักรชัย บาลี (8)
293,333.33
225,000.00
250,000.00
8.
นายบวร วงศสินอุดม (9)
293,333.33
250,000.00
306,000.00
9.
นายณรงค บัณฑิตกมล (10)
293,333.33
306,000.00
รวมทั้งสิน้
3,050,666.64
3,291,100.01
441,000.00
3,732,100.01
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

(1)

หมายเหตุ:
U

กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2557
กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
(3)
กรรมการที่เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
(4)
นายนพดล ปนสุภา ดํารงตําแหนงกรรมการ 2 ชวง คือ ระหวาง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2557
(5)
กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
(6)
กรรมการที่ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
(7)
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
(8)
นายจักรชัย บาลี ครบกําหนดการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
(9)
นายบวร วงศสินอุดม ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
(10)
นายณรงค บัณฑิตกมล ลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(11)
นายปฏิภาณ สุคนธมาน เขาดํารงตําแหนง ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2558

U

P

P

(2)
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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2) คาตอบแทนอื่น
ไมมี
10.2.2

คาตอบแทนผูบริหาร
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับผูบริหารที่ไมใชกรรมการ เปนดังนี้
ป 2556 (10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56)
จํานวนราย
10
คาตอบแทน (บาท)
36,454,455.00

ป 2557
11*
38,854,147.25

2) คาตอบแทนอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินไดอื่นๆ เปนดังนี้
ป 2556 (10 ม.ค. – 31 ธ.ค. 56)
ป 2557
จํานวนราย
10
11*
คาตอบแทน (บาท)
6,002,472.83
6,319,558.56
*

ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารดังตอไปนี้ จึงสงผลใหจํานวน
ผูบริหารในตารางนี้แตกตางจากจํานวนผูบริหารของบริษัทในปจจุบัน
(1) ผูบริหารจํานวน 2 ทาน ไดยายไปปฏิบัติงานที่ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
(2) นายสมรชัย คุณรักษ เขาดํารงตําแหนง ผูจัดการฝายสายงานการผลิตและซอมบํารุง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

10.3

บุคลากร

10.3.1

จํานวนบุคลากร

จํานวนบุคลากรของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ 2558 มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับ

สายงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนวยงานสังกัดกรรมการผูจัดการใหญ*
ฝายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยัง่ ยืน**
ฝายปฏิบัติการพิเศษ และผูแทนประเทศ สปป.ลาว
ฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ**
ฝายสายงานการเงินและบัญชี
ฝายสายงานการผลิตและซอมบํารุง
ฝายพัฒนาธุรกิจ***
ฝายแผนงานองคกร
ฝายบริหารศักยภาพองคกร
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
ณ วันที่ 28 ก.พ. 58
7
7
1
5
15
25
148
146
4
24
6
12
22
24
203
243

*

ตามโครงสรางองคกรใหม หนวยงานสังกัดกรรมการผูจัดการใหญ มี 3 หนวยงาน ไดแก สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท สํานัก
ตรวจสอบภายใน และสํานักกฎหมาย
** ฝายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน และฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไมมีพนักงานที่ไมใชผูบริหาร
*** ฝายพัฒนาธุรกิจ ประกอบดวย ฝายพัฒนาธุรกิจ-1 และฝายพัฒนาธุรกิจ-2
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10.3.2

ผลตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และคาโทรศัพท ในป 2556
(ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และป 2557 เปนดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สายงาน
หนวยงานสังกัดกรรมการผูจัดการใหญ*
ฝายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยัง่ ยืน**
ฝายปฏิบัติการพิเศษ และผูแทนประเทศ สปป.ลาว
ฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ**
ฝายสายงานการเงินและบัญชี
ฝายสายงานการผลิตและซอมบํารุง
ฝายพัฒนาธุรกิจ***
ฝายแผนงานองคกร
ฝายบริหารศักยภาพองคกร
รวม

ผลตอบแทน (บาท)
ป 2556
ป 2557
6,265,083.80
6,498,876.40
3,016,660.00
4,585,413.00
13,560,575.44
21,132,978.44
138,988,771.84
147,238,615.80
3,060,984.00
9,669,277.00
8,623,696.40
9,673,135.60
16,240,561.32
22,275,322.00
189,756,332.80
221,073,618.24

*

ตามโครงสรางองคกรใหม หนวยงานสังกัดกรรมการผูจัดการใหญ มี 3 หนวยงาน ไดแก สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท สํานัก
ตรวจสอบภายใน และสํานักกฎหมาย
** ฝายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน และฝายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไมมีพนักงานที่ไมเปนผูบริหาร
*** ฝายพัฒนาธุรกิจ ประกอบดวย ฝายพัฒนาธุรกิจ-1 และฝายพัฒนาธุรกิจ-2

10.3.3

สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว บริษัทไดจัดใหมีผลประโยชนตอบแทนใหกับ
พนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี้
1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทไดจัดใหมีกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานประจําของบริษัท โดยบริษัทจะจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหกับพนักงานที่สมัครใจเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 มี
พนักงานสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมจํานวน 206 คน
2. สวัสดิการเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรส และบุตร)
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมดานการดูแลสุขภาพ
พนักงาน บริษัทยังไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงานอีกดวย
3. สวัสดิการดานการประกันชีวิต เพื่อสรางความมั่นคงใหกับพนักงานและครอบครัว
4. สวัสดิการเบิกจายคาเชาบานสําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่ตนบรรจุ ในอัตรารอยละ 20 ของ
เงินเดือน โดยสามารถเบิกไดไมนอยกวา 4,000 บาท แตไมเกิน 20,000 บาท ตอเดือน
5. สวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษา
6. สวัสดิการดานเงินชวยเหลืออื่นๆ เชน การจายเงินชวยเหลือการทําศพ และการจายเงินชวยเหลือคา
โทรศัพท เปนตน
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10.3.4 นโยบายพัฒนาพนักงาน
บริษัทมุงมั่นพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เสริมสรางวัฒนธรรม บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
สงเสริมการทํางานเปนทีม ใหความสําคัญตอการพัฒนา ถายทอดความรู และเพิ่มความสามารถของพนักงาน ตลอดจน
การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ดวยตระหนักวาพนักงานทุกคนเปนหนึ่งปจจัยสําคัญ
และมีคุณคาที่นํามาซึ่งความสําเร็จ ความกาวหนา และการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท โดยการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเปนเรื่องขององคกร ผูบังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี้
1. องคกรจะคัดสรรและสรางคนดี คนเกง ที่มีพฤติกรรมในการทํางานอยางมืออาชีพและพัฒนาความรู
ความสามารถใหมีประสิทธิภาพในหนาที่ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง
2. ผูบังคับบัญชามีหนาที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ใหขอมูลปอนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
อยางเสมอภาค
3. พนักงานมีโอกาสเทาเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
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