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10.

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้

หมายเหตุ: (1) บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการจัดหาบุคลากร
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10.1

คณะกรรมการบริษัท

10.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน และสามารถสรุปการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และปี 2559 (ตั้งแต่ 1
มกราคม – 25 มีนาคม 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ

ตาแหน่ง

ปี 2558

ปี 2559

(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)

(1 ม.ค. – 25 มี.ค.)

4/5

2/2

1.

นายพิชัย ชุณหวชิร

2.

พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ(1) รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

-/1

2/2

3.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
บริหารและจัดการการลงทุน

5/5

2/2

4.

นายธรรมยศ ศรีช่วย(1)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

1/1

1/2

5.

พลเอกอุทิศ สุนทร(1)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

1/1

2/2

6.

ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์
สุวรรณสวัสดิ1์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง
องค์กร

1/1

1/2

7.

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี(1)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบรรษัทภิบาล

1/1

2/2

8.

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล(2)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

-/-

1/1

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัท
ภิบาล / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

-/-

-/-

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
บริหารและจัดการการลงทุน / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

5/5

2/2

9.

ประธานกรรมการ

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้ง
ของการประชุมทั้งหมด

(3)

พลเอกคณิต สาพิทักษ์

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย

หมายเหตุ:

(1)

พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ นายธรรมยศ ศรีช่วย พลเอกอุทิศ สุนทร ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และ
นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
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(2)

(3)

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2559
พลเอกคณิต สาพิทักษ์ ได้รับแต่งตั้ง โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2559

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนางสาวลลิตา รัตนไชย ทาหน้าที่
เป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ นายพิชั ย
ชุณหวชิร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์
โควาวิสารัช หรือ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ นาย
ธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล หรือ พลเอกคณิต สาพิทักษ์ รวมเป็น
สองคนและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อานาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
1.

กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

2.

ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ฯ และมีความรับผิดชอบเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)

3.

กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัท ฯ (Direct) และกากับควบคุมดูแล (Monitoring and
Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่ง
คั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)

4.

ดูแลให้บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่อง
ของผู้บริหาร (Succession Plan)

5.

ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัท ฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดใน
สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท ฯ โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สาคัญ
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อื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
6.

รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึง
แนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

7.

ดาเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้

8.

ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นประจาอย่างสม่าเสมอ

9.

มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ

10.

ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม

11.

กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการ
พิจารณากาหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกาหนดมาตรฐานการ
ดาเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทาของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็น
ขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

12.

ในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับ
การดาเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

13.

แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทา
หน้าที่จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และช่วยดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัท ฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ตลอดจนการให้คาแนะนาแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบี ยบที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ อย่ า งสม่ าเสมอ อี ก ทั้ง ดู แ ลให้ กรรมการและบริ ษั ท ฯ มี ก ารเปิด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

14.

จัดให้ มีบทบัญญั ติเกี่ ยวกั บจรรยาบรรณทางธุรกิ จ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิ จ
จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

15.

งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบ
การเงินอย่างน้อย 3 วัน

16.

รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถอื ในบริษทั ฯ และบริษัทใน
เครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมี
กรณีดังต่อไปนี้
 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
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 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
17.

เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่าง
น้อ ย 1 หลั ก สูต รอั น ได้ แ ก่ หลั ก สูต ร Director Accreditation Program (DAP) หรื อ หลั ก สู ต ร Director
Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

18.

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็น
ประจาทุกปี

19.

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระประชุมระหว่า งกันเองตามความจาเป็นอย่างน้อย 2
ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้ง
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม

20.

กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 4 บริษัท

21.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

22.

มีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมี
หน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหาร
ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

23.

พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดาเนินการต่างๆ การกู้ยืม
หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้าประกัน และการดาเนินการใดๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

24.

พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ต้อ งได้รั บการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถื อหุ้น) ของบริษัทและบริษัท ย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

25.

รายงานความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทในการจั ดท ารายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กั บ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี
สาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26.

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

27.

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไ ขเพิ่ม เติม) พระราชบั ญญัติห ลักทรั พย์และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535
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(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบั งคับ และ/หรือ ระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ
ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
28.

มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน หรื อ บุ ค คลอื่ น ใดให้ ป ฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้
กรรมการหรือผู้รับมอบอานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้น
แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1.

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ

2.

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มคี วามเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3.

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ มีความรอบรู้ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุ รกิจ ไฟฟ้ า
พลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย
ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตั้ง
กรรมการหรือบุคคลใดดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอานาจถอดถอนบุคคลดังกล่าว
จากการด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้ด้ วย ทั้งนี้ใ ห้กรรมการผู้จั ดการใหญ่ เป็น เลขานุการของ
คณะกรรมการบริษัทโดยตาแหน่ง

4.

ประธานกรรมการต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธาน
กรรมการต้องไม่ดารงตาแหน่ งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อ ยที่ได้จั ดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการ
แบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน
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วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้น
แต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1.

ตาย

2.

ลาออก

3.

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535

4.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535

5.

ศาลมีคาสั่งให้ออก

6.

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 7

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

10.2

คณะกรรมการชุดย่อย

10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน และสามารถสรุปการเข้า
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) และปี 2559 (ตั้งแต่ 1
มกราคม – 25 มีนาคม 2559) ได้ดังนี้

รายชื่อ

ปี 2558

ปี 2559

(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)

(1 ม.ค. – 25 มี.ค.)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

1/1

4/4

กรรมการตรวจสอบ

1/1

4/4

กรรมการตรวจสอบ

-/-

-/-

ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์(2) กรรมการตรวจสอบ

-/1

3/4

1.

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

2.

พลเอกอุทิศ สุนทร

3.

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จานวนครั้งของการ
ประชุมทั้งหมด

(1)

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี
1.

หมายเหตุ:

(1)
(2)

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายประสิทธิ์ สกุลเกสรีวรรณ ผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งกาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4.

พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อ าจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึ งการได้ มาและ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5.

สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสาคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่าย
จัดการ

6.

มีอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีอานาจในการว่าจ้างหรือนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบของบริษัทฯ

7.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็ น หรื อข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิด ชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอ
ค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.

พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสานักตรวจสอบภายในให้ มี
ความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน และลดความซ้าซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน

10.

ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากาลังของสานัก
ตรวจสอบภายใน
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11.

พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสานักตรวจสอบภายใน

12.

สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

13.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า มีรายการหรือการก ระท า
ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

14.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

2.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มี ความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีห รือการเงินหรื อ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

4.

ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
1.

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

2.

กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่าเหมาะสม
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3.

กรรมการตรวจสอบพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 ครบกาหนดตามวาระ
 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 ลาออก
 ตาย
 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หรือตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง

4.

การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
พร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

5.

ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง ในคณะกรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในตาแหน่งที่ว่างลงนั้น
ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ปรากฏว่าตาแหน่งที่วา่ งลงนั้นส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่
แทนในตาแหน่งที่ว่างลงนั้นโดยเร็วและจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนภายหลังจากที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบในกรณี
ข้างต้นจะอยู่ในตาแหน่งได้ตามวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

10.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน บริษัทฯ จึงยังไม่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนในปี 2558
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุ รรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2.

พลเอกคณิต สาพิทักษ์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

ศาสตราจารย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ศาสตราจารย์ ดร. สุ ชั ช วี ร์ สุ ว รรณสวั ส ดิ์ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
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ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
1.

กาหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูง

2.

ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท

3.

กาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูง

4.

พิ จ ารณาเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ เห็ น ชอบและน าเสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ

5.

พิจารณาเสนอค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

6.

ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ประจาทุก
ปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7.

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

2.

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึง่
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.

ในกรณีที่ตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้ค ณะกรรมการบริ ษั ทแต่ง ตั้ง บุค คลที่ มีคุ ณสมบัติ ครบถ้ ว นเป็น กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน แทนบุคคลที่ลาออกหรือพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลซึ่งประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน บริษัทฯ จึงยังไม่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลในปี 2558
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

พลเอกคณิต สาพิทักษ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2.

นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการบรรษัทภิบาล

3.

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการบรรษัทภิบาล

4.

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการบรรษัทภิบาล

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้
1.

เสนอแนะแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละการต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท

2.

กากับดูแลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่น

3.

ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

4.

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละการต่อต้านคอร์รัปชั่น

5.

มอบนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้คณะทางานเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนงาน
บรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม

6.

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาล
1.

กรรมการบรรษัทภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

2.

กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระ อาจได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ต่ อ ไปได้ อี ก วาระหนึ่ ง ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
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3.

ในกรณีที่ ตาแหน่งในคณะกรรมการบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลแทนบุคคลที่ลาออกหรือ
พ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

10.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน บริษัทฯ จึงยังไม่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในปี 2558
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายธรรมยศ ศรีช่วย

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

2.

พลเอก อุทิศ สุนทร

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

3.

ศาตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

4.

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้
1.

กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งองค์กร

2.

พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

3.

สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงในทุกองค์กร

4.

ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

6.

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
1.

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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2.

กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.

ในกรณีที่ตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
แทนบุคคลที่ลาออกหรือ พ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรซึ่งตนแทน

10.2.4 คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและจัดการการลงทุนซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน บริษัทฯ จึงยังไม่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ
บริหารและจัดการการลงทุนในปี 2558
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประธานกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

2.

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

โดยมี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน และนาย
ชาญวิทย์ ตรังอดิสัยกุล ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการควบรวมกิจการและการจาหน่าย สายงานยุทธศาสตร์
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน ดังนี้
1.

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคานึงถึง
ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันข้อจากัด ความหลากหลายและความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้
เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายและแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2.

พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการและโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนาเสนอ
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3.

ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้ว
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.

ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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อานาจดาเนินการของคณะกรรมการบริหารและจัดการลงทุน
1.

พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบการจั ด หา จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ลงทุ น สาหรั บ โครงการที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ผนงานและ
งบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

2.

พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สาหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

3.

พิจารณาแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

4.

สั่งการและเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
1.

กรรมการบริหารและจัดการการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

2.

กรรมการบริหารและจัดการการลงทุนที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.

ในกรณีที่ตาแหน่งในคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
แทนบุคคลที่ลาออกหรือซึ่งพ้นสภาพดังกล่าว โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนซึ่งตนแทน

10.3

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1.

นายบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
ยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

2.

นายพจน์ หะริณสุต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

3.

นายวัชรพงศ์ ใสสุก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

4.

นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.

นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

6.

นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์

ผู้อานวยการ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

7.

นายนพพร สุภาพผล

ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร
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ขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมตั ิขอบเขต อานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้
1.

กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

2.

กากับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.

บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดและเป็นไปตามแผน
ธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

4.

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดาเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น

5.

กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ตามที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.

เจรจาและเข้าทาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกาหนดวงเงินของธุรกรรม
ตามที่กาหนดในตารางอานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.

สั่งการ ออกระเบีย บ หลัก เกณฑ์ ประกาศ และบั นทึก ภายในสาหรับ การดาเนิน งานของบริ ษัทฯ เพื่ อให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายใน
องค์กร

8.

ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผล
ประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

9.

พัฒนาองค์กรให้มีผลการดาเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

10.

ดาเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้าน
การเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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11.

การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกาหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย
การพ้นสภาพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท

12.

การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การ
กาหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท

13.

พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท

14.

ดาเนินการให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกาหนดอานาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

15.

พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการของบริษัทฯ

16.

มอบอานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กาหนดในนามของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอานาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์
หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าใน
รูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าว
เป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)

17.

ปฏิบัติหน้าทีต่ ามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่มีอานาจในการสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษทั ฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือ
ข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอานาจในการดาเนินการ หรือกาหนดและอนุมัติวธิ ีการจัดหาพัสดุ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท
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10.4

เลขานุการบริษทั

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวลลิตา
รัตนไชย ให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย นางสาว
ลลิตา รัตนไชย มีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรทราบ

2.

จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่

3.

ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

4.

ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับ ผิดชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ สานักงาน ก.ล.ต.

5.

จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทาโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้กับ
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นั บแต่ วันที่ บริษั ทฯ ได้รั บ
รายงานนั้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทาโดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว

6.

จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัด ประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึง การจัดทาข้อมูลและ
เอกสารประกอบการประชุม
 หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวม ถึ ง การจั ด ท าข้ อ มู ล และเอกสาร
ประกอบการประชุม
 รายงานประจาปี

7.

ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

8.

ดาเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
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10.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)

ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)

ประธานกรรมการ

31,250

31,250

รองประธานกรรมการ

28,125

28,125

กรรมการ

25,000

25,000

ประธานกรรมการ

12,500

15,625

กรรมการ

10,000

12,500

ประธานกรรมการ

-

15,625

กรรมการ

-

12,500

ประธานกรรมการ

-

15,625

กรรมการ

-

12,500

ประธานกรรมการ

-

15,625

กรรมการ

-

12,500

ประธานกรรมการ

-

15,625

กรรมการ

-

12,500

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้รับ เงินโบนัสประจาปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ต่อกรรมการ 1 ท่าน โดยจะคานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง และให้ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการได้รับเงินโบนัสประจาปีสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลาดับ
ทั้งนี้ กรณีพนักงาน BCP เป็นกรรมการผู้แทน จะได้รับค่าตอบแทนในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
รวมถึ ง กรรมการชุ ด ย่ อยอื่ น ๆ ภายหลั ง จากที่บ ริ ษั ท ฯ มีสถานะเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ แล้ ว
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รายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สาหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) เป็นดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

1.
2.

3.

4.

5.

6.

ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการ
บริหารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

นายพิชัย ชุณหวชิร

ประธานกรรมการ

50,000

-

-

-

-

-

50,000

พลเรือเอกศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ

รองประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

25,000

-

-

-

-

-

25,000

รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการ บริหารและ
จัดการการลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

นายธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง
องค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

50,000

-

-

-

-

-

50,000

พลเอกอุทิศ สุนทร

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร

50,000

22,500

-

-

-

-

72,500

ศาสตราจารย์ ดร.
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง
องค์กร

50,000

10,000

-

-

-

-

60,000

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

(1)
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

50,000

28,125

-

-

-

-

78,125

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
/ กรรมการ บริหารและจัดการการ
ลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล

-

-

-

-

-

-

-

275,000

60,625

-

-

-

-

335,625

รายชื่อ

ตาแหน่ง

7.

นางวิไล ฉัททันต์รัศมี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล

8.

นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล

พลเอกคณิต สาพิทักษ์

9.

10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย(1)
รวม

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร

คณะกรรมการ
บริหารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

หมายเหตุ: (1) กรรมการดังกล่าวเป็นพนักงานของ BCP ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนในการดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ภายหลังจากที่บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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(ข) ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สาหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม –
31 ธันวาคม 2558) เป็นดังนี้
ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)
จานวนผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (คน)

5

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

4.3

(ข) ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ สาหรับปี 2558
(ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) เป็นดังนี้
ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)
จานวนผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (คน)

5

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

0.2

เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 และทยอยแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมในระหว่างปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ มีจานวนผู้บริหารทั้งหมด เท่ากับ 7 คน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้
ประมาณการค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินเท่ากับ 33.4 ล้านบาท และประมาณการค่าตอบแทนอื่นเท่ากับ 1.9 ล้าน
บาท
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10.6

บุคลากร

10.6.1 จานวนบุคลากรและค่าตอบแทน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ มีจานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) เท่ากับ 25 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จานวนบุคลากร ณ วันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
(คน)

ฝ่ายงาน
1.

สายงานการเงินและบัญชี

5

2.

สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

5

3.

สายงานปฏิบัติการ

5

4.

สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8

5.

สานักตรวจสอบภายใน

2

6.

ส่วนบริหารความมั่นคง ความปลอดภัย และชีวอนามัย(1)

-

7.

ส่วนสือ่ สารองค์กร(1)

25

รวม
(1)

หมายเหตุ: บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาบุคลากร

สาหรับปี 2558 (ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2558) ค่าตอบแทนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร)
ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพเท่ากับ 3.5 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทฯ จัดตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 และทยอยว่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมในระหว่างปี 2558 จนถึง
ปัจจุบัน โดย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ มีจานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 25 คน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงได้ประมาณการค่าตอบแทนบุคลากรเท่ากับ 31.6 ล้านบาท
10.6.2 สวัสดิการพนักงาน
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มผี ลประโยชน์ตอบแทนให้กับ
พนักงานในรูปอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษทั มีดังนี้
1. การตรวจสุขภาพประจาปี บริษัทฯ จะจัดให้พนัก งานประจาของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ที่
บริษัทฯ กาหนดเป็นประจา ทุกปี และในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจาเป็นตามคาแนะนาของแพทย์ บริษัทฯ ก็อาจจัด
ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมได้
2. การป้องกันโรคระบาด บริษัทฯ อาจจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นครั้งคราวตามคาแนะนาของแพทย์
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3. การรักษาพยาบาลในระดับคลินิกหรือในฐานะผู้ป่วยนอก เมื่อพนักงานและครอบครัวเจ็บป่วยกะทันหัน และ
ไม่ ส ามารถรั บ การรั ก ษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลบริ ษั ท ฯหรื อ ได้ รั บ ค าแนะน าจากแพทย์ ใ ห้ ไ ปท าการ
รักษาพยาบาลกับแพทย์ เฉพาะโรค พนักงานอาจขอเบิก ค่ารักษาพยาบาลในระดับคลินิกได้ ในวงเงิน ที่กาหนด
โดยให้ครอบคลุมถึง บิดา-มารดา (ผู้ให้กาเนิด) คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพนักงานด้วย
4. การรักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน พนักงานและครอบครัวจะได้เลือก “แผนประกันสุขภาพหมู่ ” หากเจ็บป่วย
ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และ/หรือผ่าตัด มีสิทธิขอเบิกค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์ที่บริษัทประกัน
กาหนด โดยผ่านเจ้าหน้าที่บุคคล พนักงานผู้เป็นสมาชิกของแผนประกันสุขภาพหมู่ จะจ่ายเบี้ยประกัน 1 ส่วน
และบริษัทฯ สมทบให้อีก 2 ส่วนตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
5. ผลประโยชน์ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ” ภายหลังจากผ่านทดลองงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานที่
เป็นสมาชิกองทุนสารองเลี้ยงชีพในอัตราเดียวกัน
6. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต พนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองการประกันชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้าทางาน และ
เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีเงินช่วยเหลือกรณี
พนักงานเสียชีวิตเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น การจัดงานศพตามประเพณี เงินประกันชีวิต ทั้งนี้
เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในเงินผลประโยชน์ทั้งหลายที่ทายาทของพนักงานพึงได้รับ ในกรณีที่พนักงานถึงแก่กรรม
ลงในระหว่างที่เ ป็น พนั กงานของบริ ษัทฯ เช่น เงิ นบ าเหน็ จ เงิน ประกั นชีวิ ต โบนัสวิ นัย การปฏิบัติ งาน ฯลฯ
บริษัทฯ จะช่ วยดาเนินการให้ท ายาทตามกฎหมายที่ระบุใ น “หนังสือ กาหนดผู้รับผลประโยชน์ ” เป็น ผู้ได้รั บ
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
10.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
10.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ความชานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากร
สามารถพัฒนาความรู้ความชานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายใน
บริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจา และบริษัทฯ จะพิจารณา
จัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่
ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการดาเนินของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
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