10. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารบริษัท
หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล

รองกรรมการผู้จดั การ
สายงานโลจิสติกส์ และวางแผนธุรกิจ
นาง นุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาด
นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
แผนกวางแผนธุรกิจ

แผนกขาย และ การตลาด

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน
นางพจมาน วงศ์ สุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการ
นายคริสโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสนับสนุนองค์ กร
นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล
แผนกจัดซื ้อ

แผนกการผลิต

แผนกวิศวกรรม

แผนกตรวจสอบคุณภาพ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกขนส่งสินค้ า

แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกบัญชี

แผนกทรัพยากรมนุษย์

หมายเหตุ : - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ท่ ี กจ.17/2551 จะอยู่ในเส้ นกรอบหนา
- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็ นการว่ าจ้ างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้ แต่ งตัง้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ทาหน้ าที่ดังกล่ าว

แผนกการเงิน

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

10.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 9 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายแพทย์เสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายวิรัช ชาญพานิชย์
กรรมการบริ ษัท
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ ษัท
4. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการบริ ษัท / เลขานุการบริ ษัท
5. นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
กรรมการบริ ษัท
6. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
กรรมการบริ ษัท
7. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. พลตารวจโทศักดา เตชะเกรี ยงไกร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ได้ รับการแต่ งตัง้ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท คือ นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล นางพจมาน
วงศ์สวุ รรณ กรรมการสองในสามคนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริ ษัท
โดยมีนางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นเลขานุการบริษัท

1.
2.

3.
4.

5.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรัพย์ รวมถึงประกาศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ องกับตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร โดยเลือกจากกรรมการของบริ ษัท พร้ อมทังก
้ าหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริ หาร
พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงประกาศ
ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทต่อไป
พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริ ษัทได้
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บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

6. แต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดให้ ดาเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้
บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรื อ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
7. พิจารณาอนุมตั ิการทารายการการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท เว้ นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/
หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมตั ิทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติ ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ ข้ อบัง คับ และ/หรื อ ระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ องกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่าบริ ษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท กลยุทธ์ ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และกากับ
ควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทน และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
12. รั บ ผิด ชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติ หน้ าที่ ข องฝ่ ายบริ ห าร โดยมีค วามตัง้ ใจและระมัด ระวัง ในการ
ปฏิบตั ิงาน
13. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กากับดูแลให้ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรั กษาผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของผู้บริ หารระดับสูง
17. กากับดูแลให้ ฝ่ายบริ หารมีระบบการบริ หารความเสีย่ งอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริ หารการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
19. กาหนดอานาจและระดับการอนุมตั ิในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของบริ ษัทให้
คณะหรื อ บุค คลตามความเหมาะสม และให้ เ ป็ นไปตามข้ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยจัด ท าเป็ นคู่มื อ อ านาจ
ดาเนินการ และให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
20. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลจัดให้ มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ ในรายงายประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญ ตามนโยบายข้ อพึงปฎิบตั ิ ที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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23. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ เป็ นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
24. คณะกรรมการต้ องประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม
ทังนี
้ ้ กาหนดให้ กรรมการซึ่งมีหรื ออาจมีความขัดแย้ งในส่วนได้ เสีย หรื อความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
บริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของบริ ษัททัง้ หมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริ ษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
(ณ) การอื่นใดที่ได้ กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
อาทิ รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้ น
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
มีวาระการดารงต าแหน่ง ตามข้ อ บังคับของบริ ษัท กล่าวคือ ในการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี ทุก ครั ง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้
กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ นัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ สามารถอนุมตั ิรายการที่
ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ปี 2555
ชื่อ-นามสกุล
กรรมการ
บริษัท
1. นายเสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ
-

ปี 2556
กรรมการ
บริษัท
หน้ าที่ 10 - 3

ปี 2557
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
-

ปี 2558
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
2/3
-

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล
2. นายวิรัช ชาญพานิช
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
4. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
5. นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
6. นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล
7. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
8. นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล
9. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
10. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
11. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
12. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร

ปี 2555
กรรมการ
บริษัท
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
-

ปี 2556
กรรมการ
บริษัท
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
-

ปี 2557
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
-

ปี 2558
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
2/3
3/3
3/3
2/3
2/3
2/3
2/2
2/3
2/2
2/3
2/2

ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558
หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจานวนครัง้ ที่กรรมการเข้ าร่ วมการประชุม ต่ อจานวนครัง้ การประชุม
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุ มัติแต่ งตัง้ นายแพทย์ เสถียร ภู่
ประเสริฐ นายวิรัช ชาญพานิชย์ และ นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ลาออก 3
ท่ าน คือ นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล และนางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอุนมัติแต่ งตัง้ นางสาวจิรายง อนุมาน
ราชธน พลตารวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร และนางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ

10.2 คณะผู้บริหาร (Management Team)

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

รายชื่อผู้บริ หาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
กรรมการผู้จดั การ
นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
รองกรรมการผู้จดั การ
นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
รองกรรมการผู้จดั การสายงานโลจิสติกส์และวางแผนธุรกิจ
นางพจมาน วงศ์สวุ รรณ
รองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานการตลาด
นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานสนับสนุนองค์กร
นางปาหนัน พงษ์ พานิช
สมุห์บญ
ั ชีและการเงิน

หมายเหตุ : รายละเอียดผู้บริ หารปรากฏตามเอกสารแนบ

หน้ าที่ 10 - 4

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ควบคุมดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริ หารงานประจาวันของบริ ษัท
ตัดสินในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท รวมถึงการควบคุมการ
บริ หารงานในสายงานต่างๆ
เป็ นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้ ง
ใดๆ ตามที่กานดไว้ ในคูม่ ืออานาจดาเนินการ
มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย บุคคลที่เห็นตามสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้ มีอานาจปลดออก ให้ ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้ า เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรื อการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ษัท
อนุมตั ิและแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ กรรมการผู้จดั การ
จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และจะไม่รวมถึงอานาจ และ/
หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามที่นิยาม
ไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีสว่ นได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึ่งการอนุมตั ิ
รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด

10.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุก ารบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558
(หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล เป็ นเลขานุการบริ ษัท ซึ่งได้ รับ
กาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบสาหรับเลขานุการบริ ษัทไว้ โดยเฉพาะดังนี ้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรื อผู้บริ หาร
3. จัดส่งสาเนารายงานการมีสว่ นได้ เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับรายงานนัน้ และบริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร
หรื อหลักฐานที่เกี่ ยวข้ องกับการแสดงข้ อมูล และดูแลให้ มีการเก็ บรั กษาให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และสามารถ
ตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วนั ที่มีการจัดทาเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว
หน้ าที่ 10 - 5

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5. เลขานุการบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผ้ ถู ือหุ้นโดย
5.1 การตัดสินใจต้ องกระทาบนพื ้นฐานข้ อมูลที่เชื่อโดยสุจริ ตว่าเพียงพอ
5.2 การตัดสินใจได้ กระทาไปโดยตนไม่มีสว่ นได้ เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในเรื่ องที่ตดั สินใจนัน้
5.3 กระทาการโดยสุจริ ตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
5.4 กระทาการที่มีจดุ มุง่ หมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทาการอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์
ของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ
5.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลของบริ ษัทที่ลว่ งรู้มา เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว หรื อ
ใช้ ทรัพย์สินหรื อโอกาสทางธุรกิจของบริ ษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์หรื อหลักปฏิบตั ิทวั่ ไป
ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
5.6 ไม่เข้ าทาข้ อตกลงหรื อสัญญาใด ๆ ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
กับบริ ษัท หรื อพนักงาน หรื อลูกค้ าของบริ ษัท ทังยั
้ งเป็ นการขัดต่อการปฏิบตั ิตอ่ งานในหน้ าที่ของตน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เลขานุการบริ ษัทพ้ นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การ
บริ ษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริ ษัทคนเดิมพ้ นจากตาแหน่ง หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีไ่ ด้

10.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการบริ ษัท ในรูปของเบี ้ยประชุมต่อครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่ วย : บาท

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้
ปี 2558
15,000
12,000
12,000
12,000
10,000
10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนในการบริ หารจั ดการการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ จะไม่ มีสิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทน
กรรมการ โดยค่ าตอบแทนดังกล่ าวมีผลบังคบใช้ ตัง้ แต่ ปี 2558 เป็ นต้ นไป

ทังนี
้ ้ ที่ประชุมได้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี
หน้ าที่ 10 - 6

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ในปี 2557 และ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัทแต่ละท่าน ในรูปของเบี ้ยประชุม มี
รายละเอียด ดังนี ้
หน่ วย : บาท

ปี 2557
เบีย้ ประชุม เบีย้ ประชุม
ในฐานะ
ในฐานะ
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
-

รายชื่อกรรมการ

1. นายเสถียร ภูป่ ระเสริ ฐ
2. นายวิรัช ชาญพานิชย์
3. นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล
4. นางสาวสิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล
5. นางพจมาน อิทธิโรจนกุล
6. นางสาวนรี รัตน์ อิทธิโรจนกุล
7. นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล
8. นางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล
9. นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป
10. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
11. นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
12. พล.ต.ท.ศักดา เตชะเกรี ยงไกร

รวม
-

เบีย้ ประชุม
ในฐานะ
กรรมการ
บริษัท
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2558
เบีย้ ประชุม
ในฐานะ
กรรมการ
ตรวจสอบ
24,000
20,000
20,000

รวม
30,000
20,000
44,000
40,000
40,000

หมายเหตุ : ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัทฯ ณ วันที่ 29 เมษายน 2558
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอนุ มัติแต่ งตัง้ นายแพทย์ เสถียร ภู่
ประเสริ ฐ นายวิรัช ชาญพานิชย์ และ นายคริ สโตเฟอร์ โรเบิร์ต เทป เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ลาออก 3
ท่ าน คือ นางสาวนรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล และนางสุพรรณี อิทธิโรจนกุล
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 มีมติอุนมัติแต่ งตัง้ นางสาวจิรายง
อนุ มานราชธน พลตารวจโทศักดา เตชะเกรี ยงไกร และนางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่เป็ น
อิสระ

ข. ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพ
อื่นๆ/1
รวม

ปี 2555
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
5
4,057,723
0
3
5

1,117,341
5,175,064

ปี 2556
จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
5
4,722,000
0
3
5

1,506,059
6,228,059

ปี 2557
จานวน
จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
7
11,891,350
7
74,532
2
7

840,901
12,806,783

ที่มา : ข้ อมูลจากบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ : - บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ซึ่งบริ หารโดย บริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด
หน้ าที่ 10 - 7
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/1

ค่ าตอบแทนผู้บริ หารอื่ นๆ ได้ รวมถึงค่ านายหน้ า และค่ าโลจิสติ กส์ ที่บริ ษัทฯ จ่ ายให้ กับผู้บริ หารบางท่ าน โดย
ค่ าตอบแทนผู้บริ หารอื่นๆ ในปี 2555 = 1.12 ล้ านบาท, ปี 2556 = 1.56 ล้ านบาท, ปี 2557 = 0.84 ล้ านบาท ทัง้ นี ้ ใน
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 มีมติให้ ยกเลิกการ
จ่ ายค่ านายหน้ า และค่ าโลจิสติกส์ สาหรั บผู้บริ หารบางท่ านแล้ ว และให้ พิจารณาเป็ นค่ าตอบแทนประเภทเงินเดือน
หรือโบนัสแทน ตามการประเมินผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จริง

(2) ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี –

10.5 บุคลากร
10.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีจานวนพนักงาน ทังหมด
้
304 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จานวน (คน
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
1. สายงานการตลาด
แผนกขนส่งสินค้ า (ขาย-สต๊ อก-จัดส่ง)
16
16
19
2. สายงานสนับสนุนองค์กร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
2
แผนกวิศวกรรม
17
18
22
แผนกจัดซื ้อ และโลจิสติกส์
3
3
2
แผนกทรัพยากรมนุษย์ (Hr-Operator, Maid)
7
6
7
แผนกซ่อมบารุง – Tool Room
6
8
9
3. สายงานสนับสนุนองค์กร
บริ หาร
3
3
9
แผนกบัญชี และการเงิน
7
7
6
4. สายงานการผลิต
แผนกผลิต (PD-PL-ST)
218
246
241
แผนกตรวจสอบคุณภาพ
15
17
17
รวม
293
325
334
ที่มา : ข้ อมูลจากบริษัท

10.5.2 ค่ าตอบแทนบุคลากร
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้ างบริ ษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่ วย : บาท
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูปเงินเดือน และค่าจ้ าง
40,337,677.00 48,421,237.00 57,265,239.00
โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ/1
9,593,770.58 12,513,963.00 18,403,381.71
รวม
49,931,447.58 60,935,200.00 75,668,620.71
หมายเหตุ : /1 สวัสดิการอื่นๆ ได้ แก่ ค่ าล่ วงเวลา (OT) ค่ ากะ ค่ าร้ อน ค่ าพิเศษงานปั๊ ม ค่ าตาแหน่ ง ค่ าเบีย้ เลีย้ งแผนกจัดส่ ง
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10.5.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงาน
- ไม่มี 10.5.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเสริ มสร้ างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทางานของพนักงาน โดยการจัดอบรม
ภายในบริ ษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเข้ าอบรมภายนอกบริ ษัทฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทางานของพนักงานใน
อนาคต นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน บริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายการให้ สวัสดิการกับพนักงาน และ
มีการปรับปรุงสวัสดิการให้ กบั ตามความเหมาะสมต่อไป

หน้ าที่ 10 - 9

