ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ

10.1

บริษัทฯ

ณ วั นที่ 10 กั นยายน 2558 โครงสร้ างการจั ดการของบริษั ทฯ ซึ่ งประกอบด้ว ย คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อ ยจานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบ าลและสรรหา และ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมทั้งผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการตรวจสอบ

สานักงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อานวยการสายอาวุโส
สานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานปฏิบัตกิ ารธุรกิจ
ไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1

ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานปฏิบัตกิ ารธุรกิจ
ไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 2

ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานกลยุทธ์และการ
บริหารสินทรัพย์

ผู้อานวยการสายอาวุโส
สายงานการเงินและการ
บริหาร

10.1.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ
(ก)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2.

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.

นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการ/กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตาแหน่ง

4.

นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

กรรมการ

5.

นายวรวุฒิ ลีนานนท์

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
รักษาการผู้อานวยการสายอาวุโสสายงานกล
ยุทธ์และการบริหารสินทรัพย์

6.

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล**

กรรมการ/กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

7.

นายระวิ คอศิริ

กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

8.

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์*/***

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์*

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: *

ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

**

ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

***

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ เพียงพอที่จ ะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผู กพัน บริษั ท ฯ ประกอบด้ วย นายชนินท์ ว่อ งกุศ ลกิจ หรือ นางสมฤดี
ชัยมงคล หรือนายอัครพงษ์ ไทยานนท์ หรือนายวรวุฒิ ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายระวิ คอศิริ ลง
ลายมือชื่อร่วมกันสองคน และประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

รายชื่อ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

-

4/4

1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร*

2.

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

3/3

11/13

3.

นางสมฤดี ชัยมงคล

2/3

11/13

4.

นายอัครพงษ์ ไทยานนท์

3/3

13/13

5.

นายวรวุฒิ ลีนานนท์

3/3

12/13

6.

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล**

-

5/6

7.

นายระวิ คอศิริ

3/3

13/13

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 2

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

รายชื่อ

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

8.

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์*

-

4/4

9.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้อ
อาภรณ์*

-

4/4

หมายเหตุ: *
**

(ข)

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ

จานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมการตรวจสอบ

3.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จ ะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางเรวดี จันทมณีโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

รายชื่อ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557*

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

1.

นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์

-

4/4

2.

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

-

4/4

3.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์

-

4/4

หมายเหตุ: *

บริษัท ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ป ระชุ มผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 3

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ค)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ณ วัน ที่ 10 กั นยายน 2558 คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาของบริ ษั ทฯ ประกอบด้ ว ย
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา

2.

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3.

นายระวิ คอศิริ

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นับ แต่ มีการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบรรษั ทภิ บ าลและสรรหาตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษัท ครั้ ง ที่
11/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยังไม่เคยมี
การประชุมเนื่องจากยังไม่มีเรื่องต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(ง)

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

2.

นางสมฤดี ชัยมงคล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

3.

นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
นับแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนยังไม่เคยมีการประชุม
เนื่องจากยังไม่มีเรื่องต้องพิจารณาภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
10.1.2 ผู้บริหาร*
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารของบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ
1.

นายวรวุฒิ ลีนานนท์

ตาแหน่ง
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
รักษาการผู้อานวยการสายอาวุโสสายงานกลยุทธ์และ

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 4

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตาแหน่ง
การบริหารสินทรัพย์

2.

นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ

ผู้อานวยการสายอาวุโสสานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.

นางสาวจรียา เชิดเกียรติศกั ดิ์

ผู้อานวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า –
กลุ่มธุรกิจ 1

4.

นายวันชัย เลิศสาโรจน์

ผู้อานวยการสายอาวุโสสายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า –
กลุ่มธุรกิจ 2

5.

นางบุปผชาติ มีเจริญ

ผู้อานวยการสายอาวุโสสายงานการเงินและการบริหาร

หมายเหตุ: * ตามคานิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10.1.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อ วันที่ 21 สิ งหาคม 2558 ได้ มีมติแ ต่งตั้ งนายวรวุฒิ ลีน านนท์ ทาหน้า ที่
เลขานุการบริษัท โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพ.ร.บ. หลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
เกี่ย วกับ กฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่ต้อ งปฏิบัติ การจั ดทาและเก็ บรั กษาทะเบี ย นกรรมการ หนังสื อนั ดประชุ มคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปีของบริษัท ฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ประกาศกาหนด โดยประวัติของ
ผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัทโดยสังเขปปรากฏในเอกสารแนบ 1

10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมวิส ามัญผู้ ถือหุ้น ของบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวัน ที่ 7 กันยายน 2558 ได้มีมติ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

เบี้ยประชุม
ต่อการประชุม
(บาท/ครั้ง)

ประธานกรรมการ

52,000

26,000

รองประธานกรรมการ

46,000

23,000

ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน
รายเดือน
(บาท)

เบี้ยประชุม
ต่อการประชุม
(บาท/ครั้ง)

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

40,000

20,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

40,000

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

31,200

กรรมการตรวจสอบ

-

24,000

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

-

26,000

กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและ
สรรหา

-

20,000

ประธานกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน

-

26,000

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

-

20,000

ตาแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
(1)

1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557

(2)

1 มกราคม – 30 กันยายน 2558
ค่าตอบแทน (บาท)
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558
รายชือ่
กรรมการ

1.

รองศาสตราจารย์
ดร. นริศ ชัยสูตร*

2.

นายชนินท์
ว่องกุศลกิจ

208,000
80,000

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาลและ
สรรหา

กรรมการ
กาหนด
ค่าตอบ
แทน

96,000

-

-

304,000

-

-

-

80,000

กรรมการ
ตรวจสอบ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน (บาท)
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558
รายชือ่
กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บรรษัท
ภิบาลและ
สรรหา

กรรมการ
กาหนด
ค่าตอบ
แทน

รวม

3.

นางสมฤดี
ชัยมงคล

80,000

-

-

-

80,000

4.

นายอัครพงษ์
ไทยานนท์

80,000

-

-

-

80,000

5.

นายวรวุฒิ
ลีนานนท์

80,000

-

-

-

80,000

6.

นายเมธี
เอื้ออภิญญกุล**

160,000

-

-

-

160,000

7.

นายระวิ คอศิริ

160,000

-

-

-

160,000

8.

นายหยกพร*
ตันติเศวตรัตน์

160,000

124,800

-

-

160,000

9.

ศาสตราจารย์
ดร. บัณฑิต*
เอื้ออาภรณ์

160,000

96,000

-

-

256,000

หมายเหตุ: *
**

(2)

ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นระหว่ า งการขออนุ ญ าตออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่
กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยกรรมการของบริษัทฯ อาจมีสิท ธิได้รับ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(ข)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

รายการ

จานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(บาท)

จานวน
ราย

1.

เงินเดือนรวม

5

28,005,000

5

2.

โบนัสรวม

6,207,726

5,348,312

ค่าตอบแทนรวม

34,212,726

27,599,912
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ค่าตอบแทน
(บาท)
22,251,600
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หมายเหตุ:

(2)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ก่อนหน้าการปรับโครงสร้างธุรกิจในปี 2558 ผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านดารงตาแหน่ง
ใน บมจ.บ้านปูและได้รับค่าตอบแทนบางส่วนในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยจากบมจ. บ้านปู ดังนั้นข้อมูลค่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บ ริหารข้างต้นเป็น
จานวนค่าตอบแทนรวมที่ผู้บริหารได้รับ จากทั้งบริษัทและบมจ. บ้านปู อันเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้สะท้อนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ผู้บริหารได้รับตามจริง

ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขออนุญาตออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู โดยผู้บริหาร
ของบริษัทฯ อาจมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

10.2

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง

ณ วั นที่ 10 กันยายน 2558 โครงสร้า งการจัดการของบริษัท สือเจี ยจวงเฉิงเฟิง มีดังที่ ปรากฏด้านล่างซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
คณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายจัดหาความร้อน

รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายการเงิน

รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายพาณิชย์

10.2.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
(ก)

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายวันชัย เลิศสาโรจน์

ประธานกรรมการ

2.

นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง

กรรมการ

3.

Mr. Lin Chen

กรรมการ
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รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายผลิต
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อ

ตาแหน่ง

4.

Mr. Yongchun Xiao

กรรมการ

5.

Mrs. Junping Lu

กรรมการ

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง คือ ประธานกรรมการ
ซึ่งได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ
10.2.2 ผู้บริหารของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง มีผู้บริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

Mr. Yuchang Jia

ผู้จัดการทั่วไป

2.

Mr. Yongjie Wu

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดหาความร้อน

3.

Mrs. Qiuxia Tian

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

4.

Mr. Shenping You

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์/ผู้จดั การ
โครงการฝ่ายการขยายโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 3

5.

Mr. Haijun Tian

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

10.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง
(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง ไม่มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(ข)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายการ
เงินเดือนและโบนัสรวม

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

จานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(หยวน)

จานวน ค่าตอบแทน
ราย
(หยวน)

5

2,066,264
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(2)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

10.3

บริษัทถังซานบ้านปู

ณ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2558 โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ถั ง ซานบ้ า นปู มี ดั ง ที่ ป รากฏด้ า นล่ า งซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทถังซานบ้านปู
คณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสานักงาน
ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพาณิชย์

รองผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายผลิต

รองผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายการเงิน

10.3.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทถังซานบ้านปู
(ก)

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทถังซานบ้านปู ประกอบด้วยกรรมการจานวน 5

ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายวันชัย เลิศสาโรจน์

ประธานกรรมการ

2.

นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง

กรรมการ

3.

Mr. Lin Chen

กรรมการ

4.

Mr. Yongchun Xiao

กรรมการ

5.

Mrs. Junping Lu

กรรมการ
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บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทถังซานบ้านปู
ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทถังซานบ้านปู คือ ประธานกรรมการ ซึ่ง
ได้แก่ นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ
10.3.2 ผู้บริหารของบริษัทถังซานบ้านปู
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทถังซานบ้านปู มีผู้บริหารจานวน 5 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

Mr. Junzhi Chen

ผู้จัดการทั่วไป

2.

Mr. Zhiping Yan

ผู้ช่วยผู้จดั การทั่วไปฝ่ายสานักงานผู้จดั การ
ทั่วไป

3.

Mr. Guoxiang Ma

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์

4.

Mr. Zhizhong Zhang

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

5.

Mr. Guixu Zhang

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน

10.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทถังซานบ้านปู
(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทถังซานบ้านปู ไม่มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ

(ข)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557
รายการ
เงินเดือนและโบนัส

(2)

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

จานวนราย

ค่าตอบแทน
(หยวน)

จานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(หยวน)

5

2,050,116

5

1,831,807

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-
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10.4

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทโจวผิงพีค

ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท โจวผิงพีค มีดังที่ปรากฏด้านล่าง ประกอบด้วย
คณะกรรมการรวมทั้งผู้บริหารตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายผลิต

ผู้จัดการ
ฝ่ายความ
ปลอดภัย

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย
เทคนิคการ บารุงรักษา การจัดการ
ผลิต

ผู้ช่วย
ผู้จัดการทั่วไป

รองผู้จัดการทัว่ ไป
ฝ่ายการเงิน

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย
การเงิน
การตลาด
พาณิชย์ จัดซื้อถ่านหิน

ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย
การจัดการ
ธุรการ
ถ่านหิน

ผู้จัดการ
สานักงาน
บุคลากร

10.4.1 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทโจวผิงพีค
(ก)

คณะกรรมการของบริษัทโจวผิงพีค
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการของบริษัทโจวผิงพีค ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7

ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์

ประธานกรรมการ

2. Mr. Changshui Zhao

รองประธานกรรมการ

3. Mr. Yong Wang

กรรมการ

4. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง

กรรมการ

5. Mr. Lin Chen

กรรมการ

6. Mr. Yongchun Xiao

กรรมการ

7. Mrs. Junping Lu

กรรมการ
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ผู้จัดการ
สานักงาน
ผู้จัดการทั่วไป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ข)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทโจวผิงพีค

ตัวแทนทางกฎหมาย (Legal Representative) ของบริษัทโจวผิงพีค คือ ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่
นายวันชัย เลิศสาโรจน์ ลงลายมือชื่อ
10.4.2 ผู้บริหารของบริษัทโจวผิงพีค
ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 บริษัทโจวผิงพีค มีผู้บริหารจานวน 15 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. Mr. Lidong Yang

ผู้จัดการทั่วไป

2. Mr. Yonghui Dai

ผู้ช่วยผู้จดั การทั่วไป

3. Mr. Xinguang Ma

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต

4. Mr. Qiang He

รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน/ผู้จดั การฝ่ายการเงิน

5. Mr. Congying Wang

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย

6. Mr. Bing Cao

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต

7. Mr. Wenfang Liu

ผู้จัดการฝ่ายบารุงรักษา

8. Mr. Dong Geng

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการ

9. Mr. Liang Ma

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

10. Mr. Fuqiang Qi

ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์

11. Mr. Yubo Zhu

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อถ่านหิน

12. Mr. Huanbing Yue

ผู้จัดการฝ่ายการจัดการถ่านหิน

13. Mr. Shensheng Wang

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

14. Mrs. Xiaoxia Li

ผู้จัดการสานักงานบุคลากร

15. Mr. Shengqiang Zhao

ผู้จัดการสานักงานผู้จัดการทั่วไป

10.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทโจวผิงพีค
(ก)

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทโจวผิงพีค ไม่มีการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ข)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
รายชื่อ
เงินเดือนและโบนัสรวม

10.5

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

จานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(หยวน)

จานวน
ราย

ค่าตอบแทน
(หยวน)

15

3,074,001

15

2,793,927

บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

10.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีพนักงานประจา ดังนี้
บริษัท

จานวนพนักงาน (ราย)

1.

บริษัทฯ

19

2.

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง

293

3.

บริษัทถังซานบ้านปู

243

4.

บริษัทโจวผิงพีค

286

10.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
(ก)

บริษัทฯ
ประเภทของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน (บาท)
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

1.

เงินเดือนและโบนัส

28,429,890

18,014,258

2.

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

2,652,289

925,983

31,082,179

18,940,241

รวม
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(ข)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัทสือเจียจวงเฉิงเฟิง บริษัทถังซานบ้านปู และบริษัทโจวผิงพีค
ประเภทของค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน (บาท)
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2557

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558

1.

เงินเดือนและโบนัส

49,052,842

42,063,521

2.

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

9,763,208

7,810,710

58,816,050

49,874,231

รวม

10.5.3 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
10.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี10.5.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรในองค์กรทุกระดับชั้นมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงส่งเสริม ให้
บุคลากรในบริษั ทฯ พั ฒนาความรู้ ความช านาญ และความสามารถในการปฏิ บัติงานโดยให้โ อกาสอย่า งทั่วถึ งและ
สม่าเสมอ
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