บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการของบริษทั
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยจานวน 4 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประ านเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝายตรวจสอบ ายใน

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

ฝายพั นา ุรกิจ

ฝายบั ชีและการเงิน

สานักผู้บริหาร

นายเสษ า วัยวุฒิภิ โ

นายธานินทร์ กัมทรทิพย์

นางชุติมา กติกาวงศ์

แผนกบั ชีและการเงิน
นายภูวดล ทองวงศ์
(รักษาการ)

บริษัทได้จัดการให้บริษัท เอเอนเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จากัด เข้าทาหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในตัง้ แต่เดือนกรก าคม 2557

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน มีรายละเอียดการดารงตาแหน่ง
และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา1)

2.

นางศิริพร ศาตวินท์

3.

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

4.

นายรุจนันท์ ศาตวินท์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนที่ 2.3 - 10 หน้า 1

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งของการประชุม
ม.ค.-ก.ย.
ปี 2557
2558
2/2

5/5

7/7

5/5

7/7

5/5

7/7

5/5

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ลาดับ
5.

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งของการประชุม
ม.ค.-ก.ย.
ปี 2557
2558

นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล1)

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2/2
5/5
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1)
6. นายศักดา หา บุ ตรง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2/2
5/5
และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1)
7. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2/2
5/5
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1)
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล นายศักดา หา บุ ตรง และนายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริ ษั ท ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 3/2557 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2557 และจดทะเบี ย นกั บ กระทรวงพาณิ ช ย์
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

(1)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั

กรรมการผู้ มี อ านาจกระท าการแทนบริ ษั ท คื อ นางศิ ริ พ ร ศาตวิ น ท์ นายโชติ ก รั ศ มี ทิ น กรกุ ล นายรุ จ นั น ท์
ศาตวินท์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
(2)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. กาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของบริษัท และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร
รวมทั้งพิจารณาผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. ก าหนดกรอบและนโยบายสาหรั บ การก าหนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การก าหนดเงิ น โบนั ส
ค่าตอบแทน และบาเหนจรางวัลของพนักงานในบริษัท
8. ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบั ชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบั ชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินการใดๆ ให้
เป็นไปตามก หมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2.3 - 10 หน้า 2

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

10. พิจารณาและ/หรือให้ความเหนต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ต้องได้รับการอนุมัตโิ ดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามก หมาย ประกาศ ข้อกาหนด
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
12. กากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริษัท
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบั ชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่องสาคั ต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดให้ ป ฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการ
หรือผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
15. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
16. จัดให้ มีเลขานุการบริษั ทเพื่ อดูแลให้คณะกรรมการบริษั ทและบริษัท ปฏิบัติ ให้เ ป็นไปตามก หมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(3)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
4. เลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
เป็นอย่างอื่น
(4)

การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกาหนดออกตามวาระ อาจได้รับเลือ กให้กลับเข้ามา
รับตาแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามั ประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3
4. กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
5. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
30 วัน
ส่วนที่ 2.3 - 10 หน้า 3

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามก หมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่
ตนเข้ามาแทน
10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายละเอียดการดารง
ตาแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.
2.
3.

นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล
นายศักดา หา บุ ตรง
นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งของการประชุม
ปี 2557
ม.ค.-ก.ย. 58
1/1
4/4
1/1

4/4

1/1

4/4

นางสาวอั ม พร เรื อ งประเสริ กุ ล เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะท าหน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีนางชุติมา กติกาวงศ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นางสาวอัม พร เรื องประเสริ กุล จบการศึกษาในระดับปริ าโท สาขาบริหารธุ รกิจ (บริหารการเงิน )
เกียรตินิยม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประสบการณ์การทางานเป็นกรรมการและผู้บริหาร ในหลากหลาย
ประเภทธุ ร กิจ เช่น ธุ ร กิจ สถาบั น การเงิ น ธุ ร กิ จประกัน ชี วิ ต ธุ ร กิ จการลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น (สามารถดู
รายละเอียดคุณสมบัติและประสบการณ์ของ นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท)
(1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหนชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารนาเสนอ
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามก หมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบั ชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
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5. พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามก หมาย
และข้อ กาหนดของตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ มั่น ใจว่า รายการดั งกล่า วสมเหตุ สมผล และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มีอานาจในการเชิ ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเหนตามความจาเป็น
7. พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชา ทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา ปรึกษา หรือให้ความเหนได้
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเหนเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเหนเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเหนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามก หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือก หมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเหนเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบั ชี
(5) ความเหนเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเหนหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามก บัตร
(8) รายการอื่นที่เหนว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทาหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ด้านบั ชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่ มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการ
เงิน
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานของบริ ษั ท จ านวน 1 คน ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ
(3)

การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบมีว าระการดารงตาแหน่ งเท่ ากั บระยะเวลาการด ารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท ทั้ง นี้
กรรมการตรวจสอบที่พ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดารงตาแหน่งได้อีก
3. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน
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4. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงจนมี ก รรมการตรวจสอบเหลื อ น้ อ ยกว่ า จ านวนที่ ก าหนด
ให้คณะกรรมการบริษัทดาเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ภายใน 90 วัน
5. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งต้องอยู่
รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
10.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มี
รายละเอียดการดารงตาแหน่ง ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
(1)

รายชื่อ
นายศักดา หา บุ ตรง
นางศิริพร ศาตวินท์
นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล
นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา

1. กาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชา ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทางานให้บริษัทได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดารงตาแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง
ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง จานวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและ
มิใช่ตัวเงินที่เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทบทวนความเหมาะสม
ของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับ
บริษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนาเสนอผลการประเมิน
ตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสาคั แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ
หลักทรัพย์อื่น ที่เป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเหนชอบกรณีมีการจัดสรรให้กรรมการหรือ
พนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่มีกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น
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4. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนตามที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(2)

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
10.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน มีรายละเอียดการดารง
ตาแหน่ง ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
(1)

รายชื่อ
นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
นางศิริพร ศาตวินท์
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
นายรุจนันท์ ศาตวินท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก าหนดนโยบาย และกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท รวมถึ ง ให้ ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุม
ให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
3. กากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความ
เพี ย งพอของนโยบาย และระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สาคั การประเมินสถานะความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีที่มีเรื่องสาคั ซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคั ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเรว
5. มีอานาจในการจัดตั้งคณะทางานเพื่อทาหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
6. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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(2)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 2 คน และอาจรวมถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบ
สายงานหลักของบริษัท ตามจานวนที่คณะกรรมการบริษัทเหนสมควร
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
4. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษทั จานวน 1 คน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.1.5 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายละเอียดการดารงตาแหน่ง
ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

(1)

รายชื่อ
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
นางศิริพร ศาตวินท์
นายรุจนันท์ ศาตวินท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. วางแผนและกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษ กิจและสภาวะการแข่ง ขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาอนุมัติ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจอนุมัติในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. พิจารณาการเข้าทาสั าทางธุรกิจของบริษัท สั าเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรื อทาให้ได้มาซึ่งสิทธิ
เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทกาหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อครั้ง
5. อนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช่น การซื้อ ขาย
การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทประกาศกาหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อธุรกรรม
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7. พิจารณาอนุมัติการติดต่อ ดาเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัทเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. พิจารณาผลการดาเนินงานกาไร/ขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจาปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่
ฝ่าฝืนก หมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น
10. มีอานาจในการมอบอานาจช่วงให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการ
บริหารเหนสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเหนสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอานาจหรือการมอบอานาจนั้นๆ ได้ตามสมควร
(2)

โครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการตามจานวนที่คณะกรรมการบริษัทเหนสมควร
3. ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจานวน 1 คน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะ
กรรมการบริหาร
10.1.6 ประ านเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดาเนินธุรกิจประจาปี กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจาปีที่
กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. กากับดูแลการดาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท ที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน สาหรับพนักงานบริษัท
ในตาแหน่งที่ต่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอานาจช่วงให้ดาเนินการแทนได้
4. กาหนดบาเหนจรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ต่ากว่า
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบริหาร
5. เข้าทาสั า และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในอานาจดาเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการ
บริษัทกาหนดวงเงินไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้งสาหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติและการซื้อสินทรัพย์
ถาวร
6. มีอานาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเหนสมควร ทาหน้าที่จัดการและดาเนินการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จาเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์ของก หมาย และก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท
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7. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมี
อานาจดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอานาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติ
ในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทาได้
10.1.7 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจานวน 7 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(1)

รายชื่อ
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
นางศิริพร ศาตวินท์
นายรุจนันท์ ศาตวินท์
นายธานินทร์ กัมทรทิพย์
นายเสษ า วัยวุฒิภิ โ
นางชุติมา กติกาวงศ์
นายภูวดล ทองวงษ์

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้อานวยการฝ่ายบั ชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อานวยการสานักผู้บริหาร
รักษาการผู้ชว่ ยผู้อานวยการแผนกบั ชีและการเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตาแหน่ง ที่ประชุมวิสามั ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้กาหนดค่าตาแหน่ง
เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

ค่าตาแหน่ง (บาทต่อเดือน)
50,000
45,000
40,000
40,000
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เงินโบนัส เป็นค่าตอบแทนรายปีที่พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท จะถูกกาหนดขึ้นหลังจากที่มี
การประเมินผลการดาเนินงานประจาปีของบริษัทในช่วงต้นปี และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นคราวๆ ไป
รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน
2558 มีดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายไพบูลย์ เสรีววิ ัฒนา

2.

นางศิริพร ศาตวินท์

3.

นายโชติก รัศมีทินกรกุล

4.

นายรุจนันท์ ศาตวินท์

5.

นางสาวอัมพร เรืองประเสริ กุล

6.

นายศักดา หา บุ ตรง

7.

นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

จานวนเงิน (บาท)
ม.ค.-ก.ย.
ปี 2557
2558
300,000

750,000

-

-

-

-

-

-

270,000

655,000

240,000

560,000

240,000

560,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน
โบนัส ให้กับผู้บริหารจานวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 1.38 ล้านบาท และ 8.72 ล้านบาท ตามลาดับ
ค่าตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ที่ประชุม วิสามั ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้กาหนดค่าตอบแทนอื่น ให้แก่
กรรมการ ประกอบด้วย ประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหาร ประกอบด้วย รถประจาตาแหน่งสาหรับบางตาแหน่ง ประกันความ
รับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
10.1.8 เลขานุการบริษทั
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และตามข้อกาหนดของพระราชบั ัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาว
สุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. จัดทาและเกบรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ทะเบียนกรรมการ
(2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจาปีของบริษัท
(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เกบรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
โดยคุ ณสมบั ติข องผู้ดารงต าแหน่ งเลขานุก ารบริ ษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บกรรมการ
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
10.2 โครงสร้างการจัดการของเบสท์เทค
บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 บริษัท
ถือหุ้นในบริษัทย่อย 4 แห่ง คือ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จากัด (“เบสท์เทค”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
99.50 บริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จากัด (“บีที อาวล์”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.00 บริษัท เบสท์เทค อินดัส
ตรีส์ จากัด (“บีทีไอ”) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 และบริษัท โกลบอล คลีน เอนเนอร์จี จากัด (“โกลบอล คลีน) ใน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00
ทั้งนี้ เบสท์เทค เป็นบริษัทย่อยที่ เป็นบริษัทแกน (Core Company) ของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 มี
โครงสร้างการจัดการ ดังนี้
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คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
นายโชติก รัศมีทินกรกุล

ฝายขายและการตลาด

ฝายป ิบัติการ-สานักงาน

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
(รักษาการ)

นางชุติมา กติกาวงศ์

ฝายป ิบัติการสานักกรรมการผู้จัดการ

ฝายป ิบัติการ-ฉะเชิงเทรา

นายมาติน เจมส์ เลวิส

นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ

นายศรัณย์ ศาตวินท์

ฝายบั ชี

ฝายการเงิน

นายภูวดล ทองวงษ์1)
(รักษาการ)

นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายจัดซื้อ

นางชุติมา กติกาวงศ์
(รักษาการ)

นายทัศน์พล สุทธินิลแนบแก้ว

1) รักษาการผู้จัดการฝ่ายบั

ฝายป ิบัติการ-สัตหีบ

1)

ชี และผู้จัดการฝ่ายการเงิน นับเป็นผู้บริหารของบริษัท

10.2.1 คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทค
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทของเบสท์เทคประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน มีรายละเอียดการ
ดารงตาแหน่งและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 ดังนี้

ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/
จานวนครั้งของการประชุม
ปี 2557

1.
2.

นางศิริพร ศาตวินท์
นายโชติก รัศมีทินกรกุล

กรรมการ
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

2/2
2/2

ม.ค.–ก.ย.
2558
3/3
3/3

โดยเบสท์เทคมีกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท
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10.2.2 ผู้บริหารของเบสท์เทค
ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เบสท์เทค มีผู้บริหารจานวน 6 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายโชติก รัศมีทินกรกุล
นายมาติน เจมส์ เลวิส
นายเรวิดรา เรแมสซานดรา โจชิ
นางชุติมา กติกาวงศ์

5.
6.
7.

นายศรัณย์ ศาตวินท์
นางสาวรัตติพร จรัสมงคลเจริ
นายภูวดล ทองวงษ์

ตาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สัตหีบ
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-ฉะเชิงเทรา
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สานักงาน และรักษาการผู้จัดการ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ-สานักกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบั ชี

10.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
- ไม่มี ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2557 และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 เบสท์เทคได้จ่ายค่าตอบแทนซึ่ง ประกอบด้ว ย
เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหารจานวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 27.70 ล้านบาท และ 17.53 ล้านบาท ตามลาดับ

(2)

ค่าตอบแทนอืน่
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
เบสท์เทคจัดให้มีประกันความรับผิดกรรมการและผู้บริหารให้แก่กรรมการของเบสท์เทค
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เบสท์เทคจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้ผู้บริหาร ประกอบด้วย รถประจาตาแหน่งสาหรับบางตาแหน่ง ประกันความ
รับผิดกรรมการและผู้บริหาร ประกันชีวติ ประกันสุขภาพกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
10.3 บุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและเบสท์เทคมีพนักงานจานวน 1 คน และ 509 คน ตามลาดับ โดยในปี 2557
และระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2558 บริษัทและเบสท์เทคได้จ่ายค่าตอบแทนอันประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง
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รายวั น ค่ า ล่ ว งเวลา เบี้ ย ขยั น ค่ า ต าแหน่ ง ค่ า ที่ พั ก ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า ฝี มื อ เงิ น โบนั ส
เงินประกันสังคม ค่าบอกกล่าว และเงินชดเชย ให้แก่พนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ฝายงาน
1. บริษัท
2. เบสท์เทค
ฝ่ายขายและการตลาด
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานสัตหีบ
ฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานฉะเชิงเทรา
ฝ่ายปฏิบัติการ สานักงาน
รวม-เบสท์เทค
รวมกลุ่มบริษัท

ปี 2557
จานวน
ค่าตอบแทน
พนักงาน (คน)
(ล้านบาท)
3
285
140
45
473
473

ม.ค. – ก.ย. 2558
จานวนพนักงาน
ค่าตอบแทน
(คน)
(ล้านบาท)
1
477,500

573,680
108,014,465
43,954,275
12,501,075
165,043,495
165,043,495

4
213
249
42
508
509

2,369,190
75,671,860
65,469,854
12,291,592
155,802,496
155,897,996

จานวนพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานสัตหีบ ณ เดือนกันยายน 2558 ต่ากว่าปี 2557 เนื่องจากปริมาณงานที่
ผลิตในโรงงานสัตหีบลดลง บริษัทจึงลดการจ้างแรงงานทั้งพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน ในทางกลับกัน จานวนพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของโรงงานฉะเชิงเทรา ณ เดือนกันยายน 2558 สูงกว่าปี 2557
เนื่องจากปริมาณงานที่ผลิตในโรงงานฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงเพิ่มการจ้างแรงงานทั้งพนักงานรายเดือนและ
พนักงานรายวัน เพื่อให้สามารถผลิตงานให้ทันตามเวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ความต้องการแรงงานสาหรับฝ่ายปฏิบัติการที่
โรงงานสัตหีบและโรงงานฉะเชิงเทรา จะเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของโครงการที่ประมูลได้ และความคืบหน้าของขั้นตอน
การผลิตงานแต่ละโครงการ
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ตั้งแต่ปี 2555 – เดือนกันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่สาคั
นโยบายพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษัทให้ความสาคั กับความปลอดภัยของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นลาดับต้น
ดังนั้น การพัฒนาพนักงานจึงเน้นทักษะการปฏิบัติงานให้เป็นไปภายใต้ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็น
สาคั โดยกลุ่มบริษัทจะให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานตั้งแต่ เริ่มเข้าทางาน และตลอดระยะเวลาของการ
ทางานในกลุ่มบริษัท ทั้งในเชิงป้องกันการเกิดเหตุและการรับมือเมื่อเกิดเหตุ อาทิ การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย
ด้วยวิธีการหยั่งรู้อันตราย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มบริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารโครงการ เช่น การลดต้นทุนในการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม การบารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม เทคนิคการ
บริหารเวลา เพื่อทีพ่ นักงานจะได้มีแนวทางในการนาไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้พนักงานที่มีทักษะและความสามารถที่หลากหลายได้หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ไป
ยังแผนกต่างๆ เพื่อจะได้สะสมประสบการณ์และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกทักษะการเป็นผู้นา เป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรให้สามารถก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
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