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10.
10.1
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยรวม 2 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และฝ่ ายจัดการ ตามโครงสร้ างการบริ หารงาน ดังนี ้
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10.1.1
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 12 คน ประกอบด้ วย
1.

นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานกรรมการ

2.
3.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์

4.
5.
6.
7.
8.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรียงค์
นายราฆพ ศรีศภุ อรรถ
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์

9.

นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ

10.
11.

นายสมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์
นายปฏิภาณ สุคนธมาน

กรรมการ
กรรมการ

12.

นายนพดล ปิ่ นสุภา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้จดั การใหญ่

ถ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจโครงสร้ างพื ้นฐาน
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ด้ านกลยุทธ์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
-

โดยมี นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท ซึง่ ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
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10.1.1.1
กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริ ษัท คือ “นายนพดล ปิ่ นสุภา กรรมการผู้จดั การใหญ่ ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสาคัญของบริ ษัท หรื อ นายสุรงค์ บูลกุล หรื อ นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์ มีเชาว์ หรื อ นายอธิคม เติบศิริ หรื อ นาย
สมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์ หรื อ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็ นสองคน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
10.1.1.2
คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทหน้ าที่และความรั บผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่ งครัด ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ กรรมการทุกคนมีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อประโยชน์ต่อบริ ษัท และผู้ถือหุ้น โดยอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะกรรมการ
บริ ษัท สรุปได้ ดงั นี ้
1. ทุ่มเทเวลา และให้ ความสาคัญในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ ของบริ ษัท โดย
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดทิศทางของ
บริ ษัท
2. ทบทวนและให้ ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ และนโยบายที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และ
เป้าหมายทางการเงินของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ ากับดูแลและติดตามให้ ฝ่ายบริ หารมีการปฏิบตั ิตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้ ตามทิศทางและกลยุทธ์ องค์กรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าฝ่ ายบริ หารจะสามารถนา
วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กาหนดขึ ้นไปปฏิบตั ิได้ อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้ วยหลักการและแนวปฏิบตั ิที่
ดีสาหรับกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานไว้ อย่างเหมาะสม โดยมุง่ สร้ างสานึกความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ สร้ างความเข้ าใจ และให้ ยึดถือปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด ควบคู่ไปกับข้ อบังคับและระเบียบ
ของบริ ษัท เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดาเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรื อ การขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้ ก้ ยู ืมเงิน ตลอดจนการเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกัน เพื่อการทาธุรกิจตามปกติของ
บริ ษัท โดยไม่จากัด วงเงิ น ภายใต้ ข้ อ บังคับ และระเบีย บของบริ ษัท รวมทัง้ กฎระเบี ย บ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
5. พิจารณาถึงปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ อาจเกิ ดขึน้ และกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ย งอย่า ง
ครอบคลุม และครบถ้ ว น และดูแลให้ ผ้ ูบ ริ ห ารมีร ะบบและกระบวนการบริ ห ารจัด การความเสี่ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงปั จจัยความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิ ผล รวมทัง้ จัดให้ มี ก ระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงรายการที่
เกี่ยวโยงกัน โดยให้ ความสาคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสาคัญ ที่ม่งุ เน้ นให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม
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8. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม ) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้ อ บังคับ และ/หรื อ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกเหนือจากการออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ และในกรณี
การแต่งตังกรรมการใหม่
้
รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
9. พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทได้
10. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่ น ใด และก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ของ
คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
11. จัด ให้ มี ร ะบบการคัด สรรบุค ลากรที่ จ ะเข้ า มารั บ ผิ ด ชอบในต าแหน่ง บริ ห ารที่ สาคัญ ทุก ระดับ อย่า ง
เหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและเป็ นธรรม
12. แต่งตัง้ ผู้บริ หารตามคานิยามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์หรื อ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และเลขานุการบริ ษัท รวมทังพิ
้ จารณากาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หาร
และเลขานุการบริ ษัทดังกล่าว
13. จัดให้ มีระบบ หรื อกลไกการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษั ทที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผล
การดาเนินงาน เพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนเอง และกรรมการผู้จดั การใหญ่อย่างสม่าเสมอ
15. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบัญชี ที่มีความน่าเชื่ อถื อ รวมทัง้ ดูแลให้ มี
กระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดให้ มีการทางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงิน
ดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
17. พิจารณาให้ ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี รวมทังพิ
้ จารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
18. ให้ ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อส่งเสริ มความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นอย่างยัง่ ยืนของสังคมไทย
19. จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษัทไม่
น้ อยกว่าปี ละ 1 ครัง้
20. จัดให้ มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกากับดูแลการเปิ ดเผยข้ อมูล
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความถูกต้ อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริ มให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าร่ วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริ หารนัน้
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22. จัดให้ มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการอิสระตามความ
จาเป็ นหรื อตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้ วยและแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท สามารถมอบอานาจ และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอานาจหรื อการมอบอานาจช่วงดังกล่าวให้ อยูภ่ ายในขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจที่ให้ ไว้
และ/หรื อ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ ข้ อ ก าหนด หรื อ ค าสั่ง ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ก าหนดไว้ ทัง้ นี ้
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถอนุมตั ิรายการที่ตน
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน) อาจมีสว่ นได้ เสีย อาจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท ยกเว้ นแต่ เป็ นการอนุมัติรายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิไว้ เท่านัน้
10.1.1.3
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ (1/2) ของจานวนกรรมการทังหมดจะต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยต้ องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทังนี
้ ้ กรรมการต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามตามกฎหมายกาหนด ตลอดจนมีความหลากหลายทังด้
้ า นความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การบริ หารงานบริ ษัท
10.1.1.4
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
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10.1.1.5
สรุปการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท สาหรับปี 2556 (ตังแต่
้ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ปี 2557
และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)
้

/
้

1.
2.

นายสุรงค์ บูลกุล
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (1)

3.

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (1)

4.
5.
6.
7.

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (1)
พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์ (1)
นายราฆพ ศรี ศภุ อรรถ (3)
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล (1)

8.
9.
10.
11.
12.

นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (2)
นายอธิคม เติบศิริ (2)
นายสมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์
นายปฏิภาณ สุคนธมาน (4)
นายนพดล ปิ่ นสุภา (5)

หมายเหตุ:

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

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ(6) /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดั การใหญ่

2556

2557

9/9
-

9/9
4/9

1 . . – 28
. . 2558
3/3
3/3

-

4/9

3/3

-

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

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

8/9
-

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

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

กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2557
กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2557
กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2557
กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกราคม 2558
นายนพดล ปิ่ นสุภา ดารงตาแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตังแต่
้ วนั ที่ 24 กันยายน 2557
์
นายพยุงศักดิ ชาติสทุ ธิผล ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระตังแต่
้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2558
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10.1.2
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี 4 คน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ:

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (1)
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์
(1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ดารงตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ซึง่ บริ ษัทและบริ ษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน ) มีบริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงสองบริ
ั้
ษัท

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็ นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีนายไกรสร พัววิไล ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
10.1.2.1
บริ ษั ท ก าหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ข อบเขต อ านาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ สาคัญ ตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี ้
1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
- สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึง
ฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง น่าเชื่อถือ และเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญโดยครบถ้ วน รวมทังเป็
้ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อให้ ได้ ผ้ สู อบบัญชีที่
มีความเป็ นอิสระ รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วยอย่าง
น้ อยปี ละ 1 ครัง้
- ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
2. การควบคุมภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริ หารความ
เสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล รวมทังก
้ ากับให้ หน่วยตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
- ให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุ งกระบวนการทางาน หรื อระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงใน
เรื่ องต่างๆ และให้ มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ ได้ รายงานทางการเงินที่ถกู ต้ อง
และใช้ ประโยชน์ได้ ดี
- ให้ ค าแนะนาในการก าหนดนโยบายด้ านการก ากับดูแ ลกิ จ การที่ดี รวมทัง้ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานการดาเนินงาน และกระบวนการในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท ให้ มีการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อกาหนด ข้ อบังคับ วิธีการปฏิบตั ิงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนคาสัง่
ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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- ดาเนินการให้ ฝ่ายบริ หาร จัดให้ มีกระบวนการรับและกากับดูแลการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
3. การตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกากับให้ หน่วย
ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของ
บุคลากร และความเป็ นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- กาหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให้ ความเห็นชอบ อนุมตั ิแผนงาน
ตรวจสอบภายในประจาปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน รวมทัง้ พิจารณาผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย และถอดถอนหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมตั ิและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- ประสานความเข้ าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชี ให้ อยูใ่ นแนวทางเดียวกัน รวมทังพิ
้ จารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ให้ มี
ความสัมพันธ์และเกื ้อกูลกัน
4. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง
- สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีโอกาสเกิด
ทุจริ ตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริ ษัท
5. การจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ องและครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
- ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
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6. ในกรณีที่การดาเนินงานตรวจสอบภายในเรื่ องใดหรื อการปฏิบตั ิงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความจาเป็ นต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาให้ มีการเชิญหรื อดาเนินการว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง
ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทได้ ทังนี
้ ้การดาเนินการว่าจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบข้ อกาหนด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท รวมถึงมีอานาจแต่งตังคณะท
้
างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ วิธีปฏิบตั ิงาน ประกาศ และคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ แจ้ งต่อ
ผู้บริ หารระดับสูง เพื่อพิจารณาสัง่ ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทดาเนินการแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้ อกาหนด ข้ อบังคับ วิธีการปฏิบตั ิงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนคาสัง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการ
กระทาที่อาจก่ อให้ เ กิ ดความเสี ย หายต่อ ผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท อย่า งร้ ายแรง การขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีรายการผิดปกติหรื อความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายในให้
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัททันที เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขโดยไม่ชกั ช้ า หากคณะกรรมการของ
บริ ษัท หรื อฝ่ ายจัดการไม่ดาเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่สมควร ให้ กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึง่ อาจรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อผู้ ถื อ หุ้ นมอบหมายด้ วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อตามที่กฎหมายกาหนด
10.1.2.2
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กาหนด มีวาระการปฏิบตั ิงานตามวาระของการ
เป็ นกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีกได้ ทังนี
้ ้
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน จะต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์ ด้านการเงิ นและบัญชี
ซึง่ สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
10.1.2.3
สรุปการเข้ าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับปี 2557 (ตังแต่
้ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557) และ
ปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)
้

/
้

1.
2.
3.
4.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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2557
4/4
4/4
4/4
4/4

2558
2/2
2/2
2/2
0/2
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10.1.3
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมี 3 คน ดังนี ้
1.
2.
3.

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
นายนพดล ปิ่ นสุภา

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายกล้ าหาญ โตชานาญวิทย์ ทาหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10.1.3.1
บริ ษัทกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ โดยให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่
ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่ งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาแนวทางการกาหนดค่าตอบแทน ให้ แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้ มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่ องต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อแต่งตังตามความเหมาะสม
้
4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับโครงสร้ างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ
เป็ นประจาทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทในการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. ทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ พร้ อมทังรายชื
้
่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะ
ได้ รับการพิจารณาสืบทอดตาแหน่งเป็ นประจาทุกปี
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้ คณะกรรมการบริ ษัท
รับทราบ และจัดทารายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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10.1.3.2
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัท อย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย
1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบตั ิงานตามวาระของการเป็ น
กรรมการบริ ษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้ รับการแต่งตัง้
ใหม่อีกได้
10.1.3.3
สรุปการเข้ าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2557 (ตังแต่
้ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2557) และปี 2558 (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2558)
้

/
้

1.
2.
3.

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล
นายนพดล ปิ่ นสุภา

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2557
1/1
1/1
1/1

2558
1/1
1/1
1/1

10.1.4
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้บริ หารของบริ ษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายนพดล ปิ่ นสุภา
นางวนิดา บุญภิรักษ์
นายสมรชัย คุณรักษ์
นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์

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

นายพยนต์ อัมพรอารี กลุ
นายองค์การ ศรี วิจิตร
นายวิเศษ จูงวัฒนา
นายดรุณพร กมลภุส
นายยงยุทธ์ กลีบบัว
นายกล้ าหาญ โตชานาญวิทย์

กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้จดั การฝ่ ายสายงานการเงินและบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายสายงานการผลิตและซ่อมบารุง
ผู้จดั การฝ่ ายแผนงานองค์กร และรักษาการผู้จดั การฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว
ผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิงานโครงการพิเศษ
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-1
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-2
ผู้จดั การฝ่ ายโรงไฟฟ้ าศรี ราชา
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร
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10.1.4.1
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอานาจและหน้ าที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการกิ จการงานต่างๆ ของบริ ษัท ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้ องบริ หารบริ ษัท ตามแผนงานหรื องบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอย่าง
เคร่ งครัด ซื่อสัตย์ สุจริ ต และระมัดระวัง รวมทังรั
้ กษาผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ โดยอานาจหน้ าที่
ของกรรมการผู้จดั การใหญ่ให้ รวมถึงเรื่ องหรื อกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
1.
2.
3.
4.

ดาเนินกิจการประจาวันของบริ ษัท
ดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
จัดทารายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริ ษัทเสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
จัดทานโยบายการค้ าของบริ ษัท และเข้ าทาหรื อยกเลิกสัญญาหรื อข้ อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ
ขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริ ษัท ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตซึง่ มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมลู ค่า
ไม่เกิน 100 ล้ านบาท
5. เข้ าทาหรื อยกเลิกสัญญาหรื อข้ อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 4. ข้ างต้ นซึ่งมีวงเงินไม่
เกิน 300 ล้ านบาท
6. ว่าจ้ าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง ลงโทษทางวินัย หรื อเลิกจ้ าง
พนักงานในนามของบริ ษัท รวมถึงทาการแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่อื่นใดในคณะผู้บริ หาร ตลอดจนมอบอานาจ
และหน้ าที่ที่ตนได้ รับมอบหมายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบอานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัท ให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมี
หลักการและขอบเขตอานาจ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นผู้มีอานาจในการบริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด
คาสัง่ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกประการ
(2) เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การและดาเนินการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรม สัญญา
เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้ งหรื อหนังสือใดๆ ที่จาเป็ นและตามสมควร เพื่อให้ การดาเนินการข้ างต้ นสาเร็ จ
ลุลว่ ง
(3) ให้ มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดย
การมอบอานาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตาม
หนังสือมอบอานาจดังกล่าว และ/หรื อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ ระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่
คณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทกาหนดไว้
ทังนี
้ ้ การใช้ อานาจของกรรมการผู้จดั การใหญ่ดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผู้จดั การใหญ่
มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษัท
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10.1.5
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ นายวีระวงศ์
จงเกษมวงศ์ ทาหน้ าที่เลขานุการบริ ษัท โดยเลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
(ง) รายงานประจาปี
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับข้ อกาหนดและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ ข้อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่แก่กรรมการปั จจุบนั และกรรมการ
ที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
6. ดูแล และประสานงานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ข้ อกาหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังนโยบายการก
้
ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ อย่าง
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
10.2
10.2.1
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ แก่กรรมการต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุม ใหญ่ วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
้
(
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
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รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับงวดปี บัญชีสิ ้นสุดปี 2556
(ตังแต่
้ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และปี 2557 เป็ นดังนี ้
(

2556

2557

1.
นายสุรงค์ บูลกุล
410,666.67
423,000.00
2.
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (1)
110,166.67
112,500.00
3.
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ (1)
110,166.67
112,500.00
4.
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ (1)
110,166.67
90,000.00
5.
พลอากาศโทสุทธิพงษ์ อินทรี ยงค์ (1)
110,166.67
90,000.00
6.
นายราฆพ ศรี ศภุ อรรถ (3)
43,200.00
7.
นายพยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล (1)
110,166.67
18,000.00
(2)
8.
นายสุพฒ
ั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์
52,533.33
(2)
9.
นายอธิคม เติบศิริ
52,533.33
10. นายสมชัย วงศ์วฒ
ั นศานต์
293,333.33
306,000.00
(11)
11. นายปฏิภาณ สุคนธมาน
(4)
12. นายนพดล ปิ่ นสุภา
192,083.34
18,000.00
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี และได้ รับค่าตอบแทนในงวดสิ ้นปี 2556 และงวดสิ ้นปี 2557 เป็ นดังนี ้
1.
นางณิชชา จิรเมธธนกิจ (5)
293,333.33
93,333.33
(5)
2.
นายปรี ชา แก้ วพันธุ์
293,333.33
93,333.33
(6)
3.
นางศรี วรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
293,333.33
197,750.00
(6)
4.
นายไมตรี เรี่ ยวเดชะ
293,333.33
197,750.00
(6)
5.
นางอรวดี โพธิสาโร
104,416.67
(7)
6.
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
293,333.33
203,333.33
(8)
7.
นายจักรชัย บาลี
293,333.33
225,000.00
(9)
8.
นายบวร วงศ์สนิ อุดม
293,333.33
250,000.00
(10)
9.
นายณรงค์ บัณฑิตกมล
293,333.33
306,000.00
้ ้
3,050,666.64
3,291,100.01
441,000.00
หมายเหตุ:

(1)

423,000.00
222,666.67
222,666.67
200,166.67
200,166.67
43,200.00
128,166.67
52,533.33
52,533.33
306,000.00
210,083.34
93,333.33
93,333.33
197,750.00
197,750.00
104,416.67
203,333.33
225,000.00
250,000.00
306,000.00
3,732,100.01

กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 27 สิงหาคม 2557
กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2557
(3)
กรรมการที่เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2557
(4)
นายนพดล ปิ่ นสุภา ดารงตาแหน่งกรรมการ 2 ช่วง คือ ระหว่าง 23 เมษายน - 27 สิงหาคม 2557 และตังแต่
้ วนั ที่ 24 กันยายน 2557
(5)
กรรมการที่ครบกาหนดการดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
(6)
กรรมการที่ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
(7)
นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
(8)
นายจักรชัย บาลี ครบกาหนดการดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
(9)
นายบวร วงศ์สนิ อุดม ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557
(10)
นายณรงค์ บัณฑิตกมล ลาออกจากการเป็ นกรรมการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(11)
นายปฏิภาณ สุคนธมาน เข้ าดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ วนั ที่ 29 มกราคม 2558
(2)
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2) ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี
10.2.2
1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน สาหรับผู้บริ หารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็ นดังนี ้
2556 (10 . . – 31 . . 56)
จานวนราย
10
ค่าตอบแทน (บาท)
36,454,455.00

2557
11*
38,854,147.25

2) ค่าตอบแทนอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และเงินได้ อื่นๆ เป็ นดังนี ้
2556 (10 . . – 31 . . 56)
2557
จานวนราย
10
11*
ค่าตอบแทน (บาท)
6,002,472.83
6,319,558.56
*

ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทมี การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารดัง ต่อไปนี ้ จึงส่งผลให้ จานวน
ผู้บริ หารในตารางนี ้แตกต่างจากจานวนผู้บริ หารของบริ ษัทในปั จจุบนั
(1) ผู้บริ หารจานวน 2 ท่าน ได้ ย้ายไปปฏิบตั งิ านที่ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
(2) นายสมรชัย คุณรักษ์ เข้ าดารงตาแหน่ง ผู้จดั การฝ่ ายสายงานการผลิตและซ่อมบารุ ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

10.3
10.3.1
จานวนบุคลากรของบริ ษัท (ไม่รวมผู้บริ หาร) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2558 มีรายละเอียด ดังนี ้

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

หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จดั การใหญ่*
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน**
ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว
ฝ่ ายปฏิบตั ิงานโครงการพิเศษ**
ฝ่ ายสายงานการเงินและบัญชี
ฝ่ ายสายงานการผลิตและซ่อมบารุง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ***
ฝ่ ายแผนงานองค์กร
ฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร

*

31 . . 56
7
1
15
148
4
6
22
203

( )
28 . . 58
7
5
25
146
24
12
24
243

ตามโครงสร้ างองค์กรใหม่ หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้ แก่ สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท สานัก
ตรวจสอบภายใน และสานักกฎหมาย
** ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน และฝ่ ายปฏิบตั งิ านโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
*** ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วย ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-1 และฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-2
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10.3.2

(

)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และค่าโทรศัพท์ ในปี 2556
(ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) และปี 2557 เป็ นดังนี ้
(

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

หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จดั การใหญ่*
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน**
ฝ่ ายปฏิบตั ิการพิเศษ และผู้แทนประเทศ สปป.ลาว
ฝ่ ายปฏิบตั ิงานโครงการพิเศษ**
ฝ่ ายสายงานการเงินและบัญชี
ฝ่ ายสายงานการผลิตและซ่อมบารุง
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ***
ฝ่ ายแผนงานองค์กร
ฝ่ ายบริ หารศักยภาพองค์กร

2556
6,265,083.80
3,016,660.00
13,560,575.44
138,988,771.84
3,060,984.00
8,623,696.40
16,240,561.32
189,756,332.80

)
2557
6,498,876.40
4,585,413.00
21,132,978.44
147,238,615.80
9,669,277.00
9,673,135.60
22,275,322.00
221,073,618.24

*

ตามโครงสร้ างองค์กรใหม่ หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้ แก่ สานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริ ษัท สานัก
ตรวจสอบภายใน และสานักกฎหมาย
** ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร OEMS และบริ หารความยัง่ ยืน และฝ่ ายปฏิบตั งิ านโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
*** ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้ วย ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-1 และฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ-2

10.3.3
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรู ปของเงิ นเดือนและโบนัสแล้ ว บริ ษัทได้ จัดให้ มีผลประโยชน์ ตอบแทนให้ กับ
พนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการ ดังนี ้
1. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อเป็ นหลักประกันที่มนั่ คงของพนักงานและครอบครัว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพให้ กับพนักงานประจาของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ให้ กบั พนักงานที่สมัครใจเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มี
พนักงานสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ รวมจานวน 206 คน
2. สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้ ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี ้ เพื่อส่งเสริ มด้ านการดูแลสุขภาพ
พนักงาน บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับพนักงานอีกด้ วย
3. สวัสดิการด้ านการประกันชีวิต เพื่อสร้ างความมัน่ คงให้ กบั พนักงานและครอบครัว
4. สวัสดิการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้ านสาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานนอกพื ้นที่ที่ตนบรรจุ ในอัตราร้ อยละ 20 ของ
เงินเดือน โดยสามารถเบิกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
5. สวัสดิการเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชันและประเภทของสถานศึ
้
กษา
6. สวัสดิการด้ านเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทาศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
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10.3.4
บริ ษัทมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างวัฒนธรรม บรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และเพิ่มความสามารถของพนักงาน ตลอดจน
การรับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็ นหนึ่งปั จจัยสาคัญ
และมีคณ
ุ ค่าที่นามาซึ่งความสาเร็ จ ความก้ าวหน้ า และการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท โดยการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็ นเรื่ องขององค์กร ผู้บงั คับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี ้
1. องค์กรจะคัดสรรและสร้ างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทางานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ มีประสิทธิภาพในหน้ าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าที่วางแผนติดตาม ประเมินผล ให้ ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
อย่างเสมอภาค
3. พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง
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