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10. โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Audit Committee

Risk Management Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ฝ่ายตรวจสอบภายใน (1)
Internal Audit

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Chief Executive Officer
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

ผู้อานวยการสายงานผลิต
นายบรรพต สายชล

ผู้อานวยการสายงาน
เครื่องกาเนิดไอน้าอุตสาหกรรม
นายประสาน จิตรประทักษ์

ผจก.ฝ่ายโรงงานบางพลี
นายองอาจ รัตนกระจ่าง

ผู้อานวยการสายงาน
เครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงแข็ง
นายเสรี ทองหนูน

ผจก.ฝ่ายQA & QMR
นายตรีชัย เลาหตีรานนท์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Assistant Chief Executive Officer
นายประมุข ธนะพรพันธุ์

ผู้อานวยการสายงาน
บริการลูกค้าและอะไหล่
นายประจินต์ คงสาคร

ผจก.ฝ่ายการตลาด
นางเกศสุดา ยะโสธร

ผจก.ฝ่ายโรงงานระยอง
นายวิวัฒน์ แย้มวัฒนา

ผู้อานวยการสายงาน
บัญชี และการเงิน
นายเอกชัย คณะธรรม(2)

ผจก.ฝ่ายโครงการพิเศษ

ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Mr. Andrea Kloss

ผจก.ฝ่ายบัญชี
นายเอกชัย คณะธรรม

นายอัศวิน รจิตธารง

ผจก.ฝ่ายการเงิน
นางนลิน มงคลอารีย์พงษ์

หมายเหตุ : (1) ปัจจุบันบริษัทว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญซึง่ เป็นบุคคลภายนอก (Outsource) เข้าทาหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตัง้ บริษัท สู่ความสาเร็จ จากัด ทาหน้าที่ดังกล่าว
(2) นายเอกชัย คณะธรรม เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559
หน้าที่ 10 - 1
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10.1 คณะกรรมการ
10.1.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.กมล ตรรกบุตร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
4. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ กรรมการบริษัท
6. นางหรรษา บดีพัฒน์
กรรมการบริษัท
7. นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์
กรรมการบริษัท
หมายเหตุ: - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมล ตรรกบุตร รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง ดร.กมล ตรรกบุตร เข้าดารง
ตาแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เข้าดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางหรรษา บดีพัฒน์ และ นางสาวสุณิสา
มงคลอารีย์พงษ์ เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
- รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางหรรษา บดีพัฒน์
นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ หรือ นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์ รวมเป็น 2 ท่าน พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
ข้อจากัดอานาจของกรรมการ : -ไม่มีโดยมี นางเกศสุดา ยะโสธร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัดพ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกีย่ วข้องกับ
ตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษทั พร้อมทั้งกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริษัทได้
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6. แต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอานาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาอนุมัติการทารายการการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมตั ิดงั กล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาไรพอสมควรที่จะทาเช่นนั้น และ
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจาปี และกากับ
ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตัง้ ใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
13. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
เป้าหมายในการปฏิบัตงิ าน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
สาระสาคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจการบริหาร การ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกาหนด
17. กาหนดอานาจและระดับการอนุมัติในการทาธุรกรรม และการดาเนินการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับงานของบริษัทให้คณะ
หรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องโดยจัดทาเป็นคู่มอื อานาจดาเนินการ
และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลจัดให้มกี ระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
19. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาปี เพื่อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการ
พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
20. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่องสาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. กากับดูแลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
22. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2556 – 2558
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร
บริษัท
บริษัท
บริษัท ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
13/13
22/22
23/23
นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์
13/13
22/22
23/23
/1
นางหรรษา บดีพัฒน์
7/23
/1
นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์
7/23
/2
รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
6/23
3/3
1/1
/2
ดร.กมล ตรรกบุตร
7/23
3/3
1/1
2
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์/
7/23
3/3
1/1

หมายเหตุ : - ตัวเลขแสดงจานวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจานวนครั้งการประชุม
/1 กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 7 ครั้งนับจากวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- /2 กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2558 ซึ่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ครั้งนับจากวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

10.2 คณะผู้บริหาร
รายชื่อผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-นามสกุล
นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
นายประมุข ธนะพรพันธุ์
นายบรรพต สายชล
นายประสาน จิตรประทักษ์
นายเสรี ทองหนูน
นายประจินต์ คงสาคร
นายเอกชัย คณะธรรม/1

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อานวยการสายงานผลิต
ผู้อานวยการสายงานเครื่องกาเนิดไอน้าอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสายงานเครื่องกาเนิดไอน้าเชื้อเพลิงแข็ง
ผู้อานวยการสายงานบริการลูกค้าและอะไหล่
ผู้อานวยการสายงานบัญชี และการเงิน

หมายเหตุ : - /1 นายเอกชัย คณะธรรม ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นผู้อานวยการสายงานบัญชี และการเงิน แทนนายประมุข ธนะพรพันธุ์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
รายละเอียดประวัติกรรมการ และผูบ้ ริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมการดาเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และบริหารงานประจาวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการ
บริหารงานในสายงานต่างๆ
3. เป็นผู้มีอานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสั ญญา เอกสารคาสั่ง หนังสือแจ้ง
ใดๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มืออานาจดาเนินการ
4. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่
เหมาะสม และให้มีอานาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ
อานาจดาเนินการ
5. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าเพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/ หรือกรรมการบริษัท
หน้าที่ 10 - 4

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

7. อนุมตั ิและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึง
อานาจ และ/หรือ การมอบอานาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอานาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
10.3 เลขานุการบริษทั
ตามข้อกาหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มี
เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้ง
แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มีมติแต่งตัง้ ให้ นายรัชวุฒิ ดารงสุขสันต์ ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
(รายละเอียดประวัตเิ ลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทาระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่มี
การจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทาคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุน้ เป็นการทัว่ ไป
(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกีย่ วกับกิจการที่บริษัทจัดทาขึ้นเพือ่ เผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทาการใดอัน
เป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทาภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
หน้าที่ 10 - 5

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

(1) การตัดสินใจได้กระทาไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสาคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทาบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทาไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
ทั้งนี้ ในกรณีทเี่ ลขานุการบริษทั พ้นจากตาแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการ
บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตาแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ได้
10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจาปี 2559 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย
ตารางสรุปรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี 2558-2559
ตาแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2558
ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
หมายเหตุ
(บาท/ครั้ง)
(บาท/เดือน/คน)
(บาท/ครั้ง)
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงาน
20,000
20,000
-- บริษัทจะไม่ได้ค่าตอบแทนรายเดือน
10,000
10,000
-- และค่าเบี้ยประชุม
15,000
10,000

---

15,000
10,000

15,000
10,000

---

15,000 กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงาน
10,000 บริษัทจะไม่ได้ค่าเบี้ยประชุม

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาหรับปี 2558
รายชื่อคณะกรรมการ

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

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์
นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์
นางหรรษา บดีพัฒน์
นางสาวสุณิสา มงคลอารีย์พงษ์
รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
ดร. กมล ตรรกบุตร
รศ. ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ
บริษัท
40,000
30,000
40,000
40,000
60,000
40,000
40,000

ปี 2558 (บาท)
กรรมการ กรรมการบริหาร
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง
35,000
10,000
30,000
15,000
40,000
10,000

รวม
40,000
30,000
40,000
40,000
105,000
85,000
90,000

หมายเหตุ : ก่อนปี 2558 บริษัทไม่เคยมีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะผู้บริหารเพียงอย่างเดียว

ข. ค่าตอบแทนอืน่
- ไม่มี หน้าที่ 10 - 6

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

10.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษทั ย่อย
ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
เงินโบนัส
เงินตอบแทนจูงใจ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2556
คน
ล้านบาท
9
12.04
3
0.54
6
16.62
29.20

ปี 2557
คน
ล้านบาท
9
12.82
3
0.60
6
13.76
6
0.17
27.35

ปี 2558
คน
ล้านบาท
7
14.35
3
0.58
5
15.04
6
0.25
30.22

หมายเหตุ : - ผู้บริหารจะได้ค่าตอบแทนประเภท เงินโบนัส หรือ เงินตอบแทนจูงใจ (incentive) เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
- สวัสดิการ ได้แก่ รถประจาตาแหน่ง ค่าน้ามันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ

ข. ค่าตอบแทนอืน่
บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ
บริษัทจะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยเป็น
อัตราเดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
GTI มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลีย้ งชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุน” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยมีเงื่อนไข คือ GTI
จะส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยเป็นอัตรา
เดียวกันกับที่สมาชิกส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการให้แก่ผู้บริหาร อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันอุบัตเิ หตุ ประกัน
ทุพพลภาพ) การตรวจสุขภาพประจาปี รถประจาตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.5 บุคลากร
10.5.1 จานวนบุคลากร
ในปี 2556 ถึง 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีจานวนพนักงาน ดังนี้
แผนก
ฝ่ายปฏิบัติการ / ฝ่ายโรงงาน
วิศวกร
ฝ่ายเครื่องต้มน้ามันร้อน
พนักงานโรงงานบางพลี
พนักงานโรงงานระยอง
ฝ่ายงานบริการ
ฝ่ายขายและฝ่ายสานักงาน
GTI
รวม

31 ธ.ค.56
227
30
2
56
139
75
45
17
364

จานวนคน (คน)
31 ธ.ค.57
236
33
6
60
137
92
51
18
397

31 ธ.ค. 58
272
36
12
70
154
100
62
23/1
457

ที่มา : ฝ่ายบุคคลของบริษัท
หมายเหตุ : จานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการรับคนเพิ่มทั้งในส่วนผลิตและการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัท
/1-พนักงาน GTI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน, ผู้บริหารงานวิศวกรรมด้าน control & instrument 1 คน,
ผู้บริหารด้านโครงการ 1 คน, แผนกขาย 1 คน, พนักงานธุรการ 2 คน และวิศวกร 17 คน
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บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

ลักษณะผลตอบแทน ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทและบริษทั ย่อย
ค่าตอบแทนพนักงาน
เงินเดือน / สวัสดิการ / เงินโบนัส / เงินตอบแทนการขาย /
เงินตอบแทนจูงใจ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนอื่นๆ
รวม

ปี 2556
149.62
149.62

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2558
152.96
161.25
1.53
24.55
179.04

2.32
24.69
188.26

หมายเหตุ : - พนักงานจะได้ค่าตอบแทนประเภท เงินโบนัส, เงินตอบแทนการขาย (sale commission) หรือ เงินตอบแทนจูงใจ
(incentive) เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
- ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยขยัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ ค่าฝีมือช่าง ค่าใบรับรองเฉพาะทาง ค่าความสามารถพิเศษ
ค่าพาหนะ ค่าน้ามันรถ ค่าที่พัก เป็นต้น
- บริษัท และ GTI มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ “ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน” โดยมีเงื่อนไข คือ บริษัทและ GTI จะส่งเงิน
สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงาน อาทิ ประกันภัยหมู่ (ประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ) การตรวจสุขภาพประจาปี รถรับส่งพนักงานเฉพาะพนักงานโรงงาน อาหารกลางวันฟรีสาหรับพนักงานโรงงาน
บางพลี เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน เป็นต้น

10.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี –
10.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีแผนฝึกอบรมภายในสาหรับผู้บริหารและพนักงานเป็นประจาทุกปี นอกเหนือจากหัวข้อการฝึกอบรมตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ บริษัทยังมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดย
สามารถสรุปได้ดงั นี้
แผนการฝึกอบรมตามทีก่ ฎหมายกาหนด
1. การประเมินความเสี่ยง
2. ความปลอดภัยในการทางานเชื่อมไฟฟ้า ชุดตัดแก๊ส
และเครื่องเจียร
3. เบื้องเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
6. ความปลอดภัยในการทางานในที่อับอากาศสาหรับผู้
อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน
7. ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น และการปฎิบัติงานกับปั้นจั่นอย่าง
ปลอดภัย

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

แผนการฝึกอบรมเพิ่มเติม
คณะทางานบริหารความเสี่ยง
ความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2008
การฝึกอบรมหัวข้อ “จะเป็นหัวหน้างานทีม่ ีความสัมฤทธิ์
ผลได้อย่างไร”
การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม
Micro MBA จุฬาฯ (เฉพาะพนักงานอาวุโสและผู้บริหาร)
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