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10.

โครงสร้างการจัดการ

ณ ปจั จุบนั โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร และคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ดังนี้

หมำยเหตุ:

(1)
(2)

บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำบุคลำกร
ดร. ภำวัน สยำมชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนปฏิบตั กิ ำรเมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2559
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10.1

คณะกรรมการบริษทั

10.1.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำ
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั สำหรับปี 2558 (ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และปี 2559 (ตัง้ แต่ 1
มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) ได้ดงั นี้

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม / จานวนครัง้
ของการประชุมทัง้ หมด
ปี 2558

ปี 2559

(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)

(1 ม.ค. – 30 มิ .ย.)

4/5

4/4

1.

นำยพิชยั ชุณหวชิร(1)

2.

พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ(2) (3) รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

-/1

3/4

3.

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช(2)

รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำร
บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

5/5

4/4

4.

นำยธรรมยศ ศรีช่วย(3)

กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทัง้ องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

1/1

3/4

5.

พลเอกอุทศิ สุนทร(3)

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

1/1

4/4

6.

ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์
สุวรรณสวัสดิ(3)์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้
องค์กร

1/1

3/4

7.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี(3)

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
/ กรรมกำรบรรษัทภิบำล

1/1

4/4

8.

นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล(4)

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ

-/-

3/3

9.

พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์(5)

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบรรษัท
ภิบำล / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

-/-

2/2

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ /
กรรมกำร บริหำรและจัดกำรกำรลงทุน /
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร /
กรรมกำรบรรษัทภิบำล

5/5

4/4

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย(6)

ประธำนกรรมกำร
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หมำยเหตุ:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

นำยพิชยั ชุณหวชิร ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำรโดยมติ ทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมื่อ
วันที่ 24 มีนำคม 2559
พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมติ
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์ สุวรรณ นำยธรรมยศ ศรีช่วย พลเอกอุทศิ สุนทร ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ และ
นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี ได้รบั แต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 30 ตุลำคม 2558
โดยให้กำรแต่งตัง้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2558 เป็นต้นไป
นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล ได้รบั แต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2558 เมือ่ วันที่ 4 กุมภำพันธ์
2559
พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์ ได้รบั แต่งตัง้ โดยมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 ของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้ำทีเ่ ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั

นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุ กำรบริษทั (Company Secretary) ซึ่งได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2559
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ คือ นำยพิชยั ชุณหวชิร ประธำนกรรมกำร ลงลำยมือชื่อร่วมกับ
นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั หรือ นำยพิชยั ชุณ
หวชิร ประธำนกรรมกำร หรือ นำยบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยชัยวัฒน์ โควำ
วิสำรัช หรือ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อุทศิ สุนทร หรือ นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี หรือ นำยธรรมยศ
ศรีช่วย หรือ นำยสุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ หรือ นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล หรือ พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์ รวมเป็ นสองคนและ
ประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิขอบเขต อำนำจ หน้ำทีแ่ ละ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ไว้ดงั นี้
1.

กรรมกำรใหม่ตอ้ งเข้ำรับกำรปฐมนิเทศควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ

2.

ปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ตลอดจนมติ ท่ีป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีควำมรับผิดชอบเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ (Accountability to Shareholders)

3.

กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and
Supervision) ให้ฝ่ำยบริหำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยและระเบียบของบริษทั ฯ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี เพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ กำรและควำมมัง่
คังสู
่ งสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)
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4.

ดูแลให้บริษทั ฯ มีกำรดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยำว รวมทัง้ มีแผนกำรพัฒนำพนักงำน และควำมต่อ เนื่อง
ของผูบ้ ริหำร (Succession Plan)

5.

ติดตำมกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ ตลอดเวลำและตระหนักถึงกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดใน
สัญญำทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ โดยกำหนดให้ฝำ่ ยบริหำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนเรื่องทีส่ ำคัญอื่นๆ
ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทุกเดือน เพื่อให้กำรดำเนิน
กิจกำรของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล

6.

รำยงำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงสถำนภำพขององค์กรโดยสม่ ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง รวมถึง
แนวโน้มในอนำคตขององค์กรทัง้ ในด้ำนบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ

7.

ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ มีระบบทำงบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และ
กำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีม่ ปี ระสิทธิผลและเชื่อถือได้

8.

ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ เี ป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ

9.

มีบทบำทสำคัญในกำรดำเนินกำรเรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยจัดให้มแี นวทำงและมำตรกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทีเ่ หมำะสม เพียงพอ และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ

10.

ควบคุม ดูแลให้ฝำ่ ยบริหำรมีกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ยอย่ำงมีจริยธรรมและมีควำมเท่ำเทียม

11.

กรรมกำรอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกอื่น มีควำมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่ำงเป็ นอิสระในกำร
พิจำรณำกำหนดกลยุทธ์ กำรบริหำรงำน กำรใช้ทรัพยำกร กำรแต่งตัง้ กรรมกำร และกำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ดำเนินกิจกำร ตลอดจนพร้อมทีจ่ ะคัดค้ำนกำรกระทำของกรรมกำรอื่นๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีทม่ี คี วำมเห็น
ขัดแย้งในเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมเท่ำเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย

12.

ในกรณีทจ่ี ำเป็ น คณะกรรมกำรบริษทั สำมำรถแสวงหำควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกทีป่ รึกษำภำยนอกเกีย่ วกับ
กำรดำเนินกิจกำรด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ

13.

แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั (Company Secretary) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อทำ
หน้ำทีจ่ ดั ทำและเก็บรักษำเอกสำร และกำรอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด และช่วยดำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบริษทั และบริษทั ฯ อันได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และผู้ถือหุ้น
ตลอดจนกำรให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและบริษทั ฯ ในกำรปฏิบตั ติ นและดำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งต่ ำ งๆ อย่ ำ งสม่ ำ เสมอ อีก ทัง้ ดูแ ลให้ก รรมกำรและบริษัท ฯ มีก ำรเปิ ด เผยข้อ มูล
สำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

14.

จัด ให้มีบทบัญ ญัติเ กี่ยวกับจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริย ธรรมทำงธุรกิจ
จริยธรรมของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน (Code of Ethics) เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ภิ ำยในองค์กร

15.

งดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ก่อนกำรประกำศแจ้งข่ำวงบกำรเงินอย่ำงน้อย 1 เดือน และหลังกำรประกำศแจ้งข่ำวงบ
กำรเงินอย่ำงน้อย 3 วัน
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16.

รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะทีถ่ อื ในบริษทั ฯ และบริษทั ใน
เครือ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบโดยมิชกั ช้ำ เมื่อมี
กรณีดงั ต่อไปนี้
 มีสว่ นได้เสียไม่ว่ำโดยตรงโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทำขึน้ ระหว่ำงรอบปี บญ
ั ชี
 ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ

17.

เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำรอย่ำง
น้ อ ย 1 หลัก สูต รอัน ได้แ ก่ หลัก สูต ร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลัก สูต ร Director
Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่ำเพื่อเพิม่ ทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน

18.

คณะกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรมีหน้ ำที่ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร ใหญ่ เป็ น
ประจำทุกปี

19.

คณะกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำร และคณะกรรมกำรอิสระประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจำเป็ นอย่ำงน้อย 2
ครัง้ /ปี เพื่ออภิปรำยปญั หำต่ำงๆ เกีย่ วกับกำรจัดกำรทีอ่ ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝี ำ่ ยจัดกำรร่วมด้วย และแจ้ง
ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ทรำบถึงผลกำรประชุม

20.

กรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษทั

21.

พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ และกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมและ
ควำมจำเป็ นเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริษทั

22.

มีกลไกกำกับดูแลบริษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยคณะกรรมกำรบริษทั มี
หน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลทีจ่ ะส่งไปเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อย เพื่อควบคุมกำรบริหำร
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของบริษัท และกำรทำรำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลักเกณฑ์ของ
กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของตลำดหลักทรัพย์ฯ

23.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ กำรลงทุนในธุรกิจใหม่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ กำรกูย้ มื
หรือ กำรขอสินเชื่อใดๆ จำกสถำบันกำรเงิน กำรให้กยู้ มื ตลอดจนกำรเป็ นผูค้ ้ำประกัน และกำรดำเนินกำรใดๆ
ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องของกฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

24.

พิจำรณำและหรือให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือกำรเข้ำทำรำยกำร (ในกรณีท่ขี นำดของ
รำยกำรไม่ต้องได้รบั กำรอนุ มตั ิโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

25.

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่ำงๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี ำหรับ
กรรมกำรบริษทั จดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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26.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรจ่ำยปนั ผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ อื หุน้ และรำยงำนกำรจ่ำยปนั ผลดังกล่ำวให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ทรำบในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ครำวต่อไป

27.

พิจำรณำอนุ มตั ิแต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัติไม่ต้องห้ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญั ติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมำยต่ ำงๆ รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในกรณีทต่ี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกออกตำมวำระ
ในกรณีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ และในกรณีกำรแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ รวมถึงกำร
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ

28.

มอบหมำยให้ ก รรมกำรคนหนึ่ ง หรือ หลำยคน หรือ บุ ค คลอื่น ใดให้ ป ฏิบ ัติ ก ำรอย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใดแทน
คณะกรรมกำรได้ ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะต้องไม่เป็ นกำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงที่ท ำให้
กรรมกำรหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรสำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ น
ได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เว้น
แต่เป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั
พิจำรณำอนุมตั ไิ ว้เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ ขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั กำหนดให้กรรมกำรบริษทั เข้ำรับ
กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
เพื่อเพิม่ ทักษะควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน ปจั จุบนั กรรมกำรบริษัททุกท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูต รของ
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) แล้วอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
1.

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและไม่มำกกว่ำ 12 คน และกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ที่อยู่ในรำชอำณำจักร และต้องมีคุณสมบัตติ ำมที่
กฎหมำยและข้อบังคับบริษทั ฯ กำหนด โดยไม่มกี ำรกีดกันทำงเพศ

2.

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรทีม่ คี วำมเป็ นอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
และมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน

3.

คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยผู้มีควำมรอบรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ ในด้ำนธุ รกิจ ไฟฟ้ ำ
พลังงำนหมุนเวียน ด้ำนธุรกิจระหว่ำงประเทศ ด้ำนบัญชีและกำรเงิน ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ด้ำนกฎหมำย
ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ด้ำนสังคม สิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัย ด้ำนบริหำรควำมเสีย่ งและภำวะวิกฤติ ซึง่ มี
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผู้มคี วำมรู้ควำมเชีย่ วชำญด้ำนบัญชีและกำรเงิน โดยให้คณะกรรมกำร
บริษัทเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเห็นสมควร จะ
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั มีอำนำจแต่งตัง้
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กรรมกำรหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ของบริษทั ฯ และมีอำนำจถอดถอนบุคคลดังกล่ำว
จำกกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรผู้จ ัดกำรใหญ่ ไ ด้ด้วย ทัง้ นี้ให้กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เ ป็ น เลขำนุ กำรของ
คณะกรรมกำรบริษทั โดยตำแหน่ง
4.

ประธำนกรรมกำรต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ท่ดี ำรงตำแหน่ งกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ นอกจำกนี้ประธำน
กรรมกำรต้องไม่ดำรงตำแหน่ งใดๆ ในคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้จดั ตัง้ ขึ้น เพื่อให้มีควำมชัดเจนในกำร
แบ่งแยกหน้ำทีแ่ ละกำรปฏิบตั งิ ำน

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ซึง่ กรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระนัน้ อำจถูกเลือกเข้ำ
มำดำรงตำแหน่ งใหม่กไ็ ด้ แต่ทงั ้ นี้ ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรทีเ่ หมำะสมไม่ควรเกิน 3 วำระติดต่อกัน เว้น
แต่กรรมกำรคนใด มีควำมเหมำะสมทีจ่ ะดำรงตำแหน่งนำนกว่ำนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จะพิจำรณำควำมเป็ นอิสระและ
ประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรรำยดังกล่ำว และชีแ้ จงเหตุผลพร้อมผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้
นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
1.

ตำย

2.

ลำออก

3.

ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535

4.

ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออกตำมมำตรำ 76 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535

5.

ศำลมีคำสังให้
่ ออก

6.

ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ 89/4 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

10.2

คณะกรรมการชุดย่อย

10.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำ
ประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ สำหรับปี 2558 (ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และปี 2559 (ตัง้ แต่ 1
มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) ได้ดงั นี้
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม / จานวนครัง้ ของการ
ประชุมทัง้ หมด
ปี 2558
(17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)

ปี 2559
(1 ม.ค. – 30 มิ .ย.)

1.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

1/1

6/6

2.

พลเอกอุทศิ สุนทร

กรรมกำรตรวจสอบ

1/1

6/6

3.

นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล(1)

กรรมกำรตรวจสอบ

-/-

2/2

ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ(2)์ กรรมกำรตรวจสอบ

-/1

3/4

กรรมการตรวจสอบที่ ลาออกระหว่างปี
1.

หมำยเหตุ:

(1)
(2)

นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบเมือ่ วันที่ 25 มีนำคม 2559
ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมือ่ วันที่ 25 มีนำคม 2559

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี เป็ นผูม้ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์เพียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ และนำยประสิทธิ ์ สกุลเกสรีวรรณ ผูจ้ ดั กำรสำนักตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั ฯ ซึง่ กำหนดขอบเขต อำนำจ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดงั นี้
1.

สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่กี ำหนดโดยกฎหมำยอย่ำงถูกต้อง
และเพียงพอ

2.

สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิภำพ และสอบทำนประสิทธิผลและควำมพอเพียงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

3.

สอบทำนให้บ ริษัท ฯ ปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

4.

พิจำรณำรำยกำรที่เ กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรได้มำและ
จำหน่ ำยไปซึง่ สินทรัพย์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

5.

สอบทำนและพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยจัดกำรในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบและกำรสนองตอบจำกฝ่ำย
จัดกำร
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6.

มีอำนำจในกำรตรวจสอบและสอบสวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องภำยใต้ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และมีอำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือนำผูเ้ ชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยงำนตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบตั ติ ำม
ระเบียบของบริษทั ฯ

7.

จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(2) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(3) ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(4) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็น หรือ ข้อ สังเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับจำกกำรปฏิบ ัติหน้ ำ ที่ต ำม กฎบัตร
(Charter)
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

8.

พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่ งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอ
ค่ำตอบแทน และเสนอกำรพิจำรณำถอดถอนบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อยปี ละหนึ่งครัง้

9.

พิจำรณำขอบเขตกำรตรวจสอบและแผนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภำยในให้มี
ควำมสัมพันธ์และเกือ้ กูลกัน และลดควำมซ้ำซ้อนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน

10.

ให้ควำมเห็นชอบ กฎบัตร แผนงำนตรวจสอบ งบประมำณ แผนกำรฝึ กอบรม และอัตรำกำลังของสำนัก
ตรวจสอบภำยใน

11.

พิจำรณำ แต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนประจำปี ของหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้ พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของสำนักตรวจสอบภำยใน

12.

สอบทำนควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

13.

ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำซึง่ อำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ได้แก่
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(1) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควรหำกคณะกรรมกำรของบริษทั หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุง
แก้ไขภำยในเวลำที่สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำ
ดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
14.

ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ

2.

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเป็ นกรรมกำรอิสระของบริษทั ฯ

3.

คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและมีกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้ อย 1 คน เป็ นผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงินหรือ
ตรวจสอบอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะทำหน้ำทีใ่ นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

4.

ให้หวั หน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
1.

กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี

2.

กรรมกำรตรวจสอบทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่อกี ได้ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็น
ว่ำเหมำะสม

3.

กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
 ครบกำหนดตำมวำระ
 พ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรของบริษทั
 ลำออก
 ตำย
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 ขำดคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ หรือตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมกำรบริษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
4.

กำรลำออกของกรรมกำรตรวจสอบให้ย่นื ใบลำออกต่อประธำนกรรมกำรบริษทั ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
พร้อมส่งสำเนำหนังสือลำออกให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ

5.

ในกรณี ท่ีต ำแหน่ ง ในคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ งลงเพรำะเหตุ อ่ืน นอกจำกถึ ง ครำวออกตำมวำระ
คณะกรรมกำรบริษทั อำจแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อเข้ำปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ทนในตำแหน่ งทีว่ ่ำงลงนัน้
ได้ เว้นแต่ในกรณีทป่ี รำกฏว่ำตำแหน่งทีว่ ่ำงลงนัน้ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ ให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเพื่อเข้ำปฏิบตั หิ น้ำที่
แทนในตำแหน่งทีว่ ่ำงลงนัน้ โดยเร็วและจะต้องไม่เกินกว่ำ 3 เดือนภำยหลังจำกทีต่ ำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบ
ว่ำงลงเพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ พร้อมแจ้งให้ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบ ทัง้ นี้ บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรตรวจสอบในกรณี
ข้ำงต้นจะอยู่ในตำแหน่งได้ตำมวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบซึง่ ตนแทน

10.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทนซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน สำหรับปี 2559 (ตัง้ แต่ 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) ได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม /
จานวนครัง้ ของการประชุมทัง้ หมด
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ .ย.)

1.

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สวุ รรณ

ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

1/1

2.

พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

1/1

3.

ศำสตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

1/1

ศำสตรำจำรย์ ดร. สุ ช ัช วีร์ สุ ว รรณสวัส ดิ ์ ท ำหน้ ำ ที่เ ป็ น เลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดังนี้
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

1.

กำหนดวิธกี ำรสรรหำและคุณสมบัติของผูท้ ่จี ะมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง

2.

ดำเนินกำรสรรหำและเสนอแนะผู้ท่มี ีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบริษทั

3.

กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ และผู้บริหำร
ระดับสูง

4.

พิจ ำรณำเสนอค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ เห็น ชอบและน ำเสนอต่ อ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ

5.

พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูงต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ

6.

ทบทวนและสรุปผลกำรจัดทำแผนกำรสืบทอดงำนของ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูง ประจำทุก
ปี และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ

7.

ปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี

2.

กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่ง
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำเหมำะสม

3.

ในกรณีทต่ี ำแหน่ งในคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระ ให้ค ณะกรรมกำรบริษัทแต่ งตัง้ บุค คลที่มีคุณสมบัติค รบถ้ว นเป็ น กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน แทนบุคคลทีล่ ำออกหรือพ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำ
วำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนซึง่ ตนแทน

10.2.3 คณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์

ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล

2.

นำยธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมกำรบรรษัทภิบำล

3.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี

กรรมกำรบรรษัทภิบำล

4.

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมกำรบรรษัทภิบำล

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลในปี 2558 และครึง่ ปี แรกของปี 2559
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิ บาล
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ดังนี้
1.

เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันต่
่ อคณะกรรมกำรบริษทั

2.

กำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั และฝำ่ ยจัดกำรเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่

3.

ทบทวนแนวปฏิบตั ดิ ำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ โดยเปรียบเทียบกับ
มำตรฐำนสำกลและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่ำงต่อเนื่อง

4.

ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่

5.

มอบนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันให้
่ คณะทำงำนเพื่อทำหน้ำทีส่ นับสนุนงำน
บรรษัทภิบำลได้ตำมควำมเหมำะสม

6.

ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบรรษัทภิ บาล
1.

กรรมกำรบรรษัทภิบำลมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี

2.

กรรมกำรบรรษัท ภิบ ำลที่พ้น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระ อำจได้ร ับ กำรแต่ ง ตัง้ ต่ อ ไปได้อีก วำระหนึ่ ง ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำเหมำะสม

3.

ในกรณีท่ีตำแหน่ งในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลว่ำงลงเพรำะเหตุ อ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้
คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมกำรบรรษัทภิบำลแทนบุคคลทีล่ ำออกหรือ
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

พ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำร
บรรษัทภิบำลซึง่ ตนแทน

10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร สำหรับปี 2559 (ตัง้ แต่ 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) ได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม / จานวน
ครัง้ ของการประชุมทัง้ หมด
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ .ย.)

1.

นำยธรรมยศ ศรีช่วย

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

1/1

2.

พลเอก อุทศิ สุนทร

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

1/1

3.

ศำตรำจำรย์ ดร. สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

1/1

4.

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

1/1

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร ดังนี้
1.

กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรทัง้ องค์กร

2.

พัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรให้มปี ระสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง

3.

สนับสนุนผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งในทุกองค์กร

4.

ดูแลให้บริษทั ฯ มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิภำพ

5.

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรเป็ นผูร้ ำยงำนผลกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษทั ในครำวถัดไป

6.

ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้ องค์กร
1.

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

2.

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่ง
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำเหมำะสม

3.

ในกรณีทต่ี ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร
แทนบุคคลทีล่ ำออกหรือพ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยู่ในตำแหน่ งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั
เหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กรซึง่ ตนแทน

10.2.5 คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
บริหำรและจัดกำรกำรลงทุนซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำร 2 ท่ำน และสำมำรถสรุปกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริหำร
และจัดกำรกำรลงทุน สำหรับปี 2559 (ตัง้ แต่ 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) ได้ดงั นี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม /
จานวนครัง้ ของการประชุมทัง้ หมด
ปี 2559 (1 ม.ค. – 30 มิ .ย.)

1.

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช

ประธำนกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

2/2

2.

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

2/2

โดยมี ดร.อนุ สรณ์ แสงนิ่มนวล เป็ นทีป่ รึกษำอำวุโสของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน และนำย
ชำญวิทย์ ตรังอดิสยั กุล ผู้อำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยบริหำรกำรควบรวมกิจกำรและกำรจำหน่ ำย สำยงำนยุทธศำสตร์
องค์กรและพัฒนำธุรกิจ ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2559 ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขต อำนำจ หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน ดังนี้
1.

ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินกำรตำมกลยุทธ์องค์กร และสำมำรถพัฒนำองค์กรได้อย่ำงยังยื
่ นโดยคำนึงถึง
ธุรกิจทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั ข้อจำกัด ควำมหลำกหลำยและควำมสำมำรถในกำรขยำยธุรกิจทัง้ ในและต่ำงประเทศให้
เป็ นไปตำมทิศทำงเป้ำหมำยและแนวนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั

2.

พิจำรณำกลันกรอง
่
ติดตำมโครงกำรและโอกำสลงทุนต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ก่อนนำเสนอ
พร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
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3.

ให้ขอ้ เสนอแนะโครงสร้ำงทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมของบริษทั ฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดงั กล่ำวข้ำงต้น แล้ว
นำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป

4.

ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

อานาจดาเนิ นการของคณะกรรมการบริหารและจัดการลงทุน
1.

พิจ ำรณำให้ค วำมเห็น ชอบกำรจัด หำ จัด ซื้อ จัด จ้ำ ง ลงทุ น สำหรับ โครงกำรที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติแ ผนงำนและ
งบประมำณจำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท

2.

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดหำ จัดซือ้ จัดจ้ำง รวมถึงกำรจัดจ้ำงทีป่ รึกษำ สำหรับโครงกำรธุรกิจใหม่ทย่ี งั
ไม่ได้รบั อนุมตั แิ ผนงำนและงบประมำณจำกคณะกรรมกำรบริษทั ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

3.

พิจำรณำแต่งตัง้ และกำหนดค่ำตอบแทนทีป่ รึกษำของคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

4.

สังกำรและเรี
่
ยกข้อมูลจำกฝำ่ ยจัดกำรตำมทีเ่ ห็นควร

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน
1.

กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี

2.

กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนทีพ่ น้ จำกตำแหน่ งตำมวำระ อำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่ง
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั เห็นว่ำเหมำะสม

3.

ในกรณีทต่ี ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำม
วำระ ให้คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน
แทนบุคคลทีล่ ำออกหรือซึง่ พ้นสภำพดังกล่ำว โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั
เหลืออยู่ของกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุนซึง่ ตนแทน

10.3

ผูบ้ ริหาร
ณ ปจั จุบนั ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1.

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ และรักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่สำยงำน
ยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ

2.

นำยพจน์ หะริณสุต

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี

3.

นำยวัชรพงศ์ ใสสุก

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนปฏิบตั กิ ำร
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง

4.

นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
เลขำนุกำรบริษทั

5.

นำงสำวสัตยำ มหัตถนำพำณิช

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนกำรเงินและบัญชี

6.

ดร. ภำวัน สยำมชัย

ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนปฏิบตั กิ ำร

7.

นำยก้องเกียรติ กำญจนพันธุ์

ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ ยกำรเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

8.

นำยนพพร สุภำพผล

ผูอ้ ำนวยกำร ฝำ่ ยบัญชีองค์กร

ขอบเขต อานาจ หน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2558 ได้มมี ติอนุมตั ขิ อบเขต อำนำจ
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ดังนี้
1.

กำหนดนโยบำย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณร่วมกับคณะกรรมกำรบริษทั

2.

กำกับดูแล บริหำร จัดกำร และปฏิบตั ิงำนประจำตำมปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตำม
นโยบำย วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมำณตำมทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบและอนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

3.

บริหำรจัดกำรธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดและเป็ นไปตำมแผน
ธุรกิจ งบประมำณ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบและอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้

4.

ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจ รวมทัง้ กำรบริหำรควำมเสีย่ งของ
บริษทั ฯ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้

5.

กำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด ทรัพยำกรบุคคล และด้ำนกำรปฏิบตั งิ ำนอื่นๆ โดยรวม
เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบำยและแผนธุ ร กิจ ของบริษั ท ฯ ตำมที่ไ ด้ ร ับ ควำมเห็น ชอบและอนุ ม ัติ จ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

6.

เจรจำและเข้ำทำสัญญำ และ/หรือธุรกรรมใดๆ ทีเ่ ป็ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ภำยในกำหนดวงเงินของธุรกรรม
ตำมทีก่ ำหนดในตำรำงอำนำจอนุมตั ริ ำยจ่ำยซึง่ ได้รบั มติอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั

7.

สังกำร
่
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และบันทึกภำยในสำหรับกำรดำเนิ นงำนของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบำยของบริษทั ฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมทัง้ รักษำระเบียบอันดีงำมภำยใน
องค์กร
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8.

ติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มผี ล
ประกอบกำรทีด่ ตี ำมเป้ำหมำย และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส รวมถึงหำโอกำสปรับปรุงและ
พัฒนำให้มผี ลประกอบกำรทีด่ ขี น้ึ

9.

พัฒนำองค์กรให้มผี ลกำรดำเนินงำนและผลประกอบกำรทีด่ ี และมีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่ำงยังยื
่ น

10.

ดำเนินกำรให้มกี ำรศึกษำโอกำสในกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ๆ ทีด่ ี โดยทำกำรศึกษำทำงด้ำนเทคนิคและด้ำน
กำรเงินอย่ำงเหมำะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ

11.

กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำรกำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือน หรือ ค่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย
กำรพ้นสภำพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงำนตัง้ แต่ระดับรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ขน้ึ ไป ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริษทั

12.

กำรโยกย้ำยพนักงำนระดับผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ยกเว้น กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรถอดถอน กำร
กำหนด กำรเลื่อน กำรลด กำรตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงกำรพ้นสภำพ และอื่นๆ ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษทั

13.

พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนกำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นรำยกำรสนับสนุ นธุรกิจ
ปกติของบริษทั ฯ ซึง่ มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทัวไป
่ ในวงเงินไม่เกินงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
บริษทั

14.

ดำเนินกำรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถึงตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกีย่ วกับกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรได้มำจำหน่ำยไปซึง่
สินทรัพย์ รวมตลอดจนตำรำงกำหนดอำนำจอนุ มตั ิรำยจ่ำยซึ่งได้รบั มติอนุ มตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั

15.

พิจำรณำแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของบริษทั ฯ

16.

มอบอำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบตั งิ ำนทีก่ ำหนดในนำมของกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่ ภำยใต้ขอบเขตอำนำจทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบอำนำจของบริษทั ฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์
หรือมติของคณะกรรมกำรบริษทั และไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือควำมขัดแย้งไม่ว่ำใน
รูปแบบใดๆ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ในกรณีทม่ี คี วำมขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
ของบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่ำว
เป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (arm's length)

17.

ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั

ทัง้ นี้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่มอี ำนำจในกำรสังจ่
่ ำยเงินเพื่อกิจกำรของบริษทั ฯ นอกเหนือจำกตำมสัญญำ หรือ
ข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอำนำจในกำรดำเนินกำร หรือกำหนดและอนุมตั วิ ธิ กี ำรจัดหำพัสดุ ครัง้ ละไม่เกิน 50.0 ล้ำนบำท
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10.4

เลขานุการบริษทั

ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 4/2559 เมื่อ วัน ที่ 21 มิถุ น ำยน 2559 ได้มีม ติแต่ งตัง้ นำงสำวเรวดี
พรพัฒน์ กุล ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นเลขำนุ กำรบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดย
นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล มีคุณสมบัตขิ องผูด้ ำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั ตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 1
หน้ าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1.

ให้คำแนะนำเกีย่ วกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรควรทรำบ

2.

จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ก่กรรมกำรปจั จุบนั และกรรมกำรที่
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่

3.

ดูแล และประสำนงำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำร
บริษทั และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ได้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง

4.

ดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และ สำนักงำน ก.ล.ต.

5.

จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียตำมมำตรำ 89/14 ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ให้กบั
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่ วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั
รำยงำนนัน้ และเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรและผูบ้ ริหำรดังกล่ำว

6.

จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมกำร
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รวมถึงกำรจัดทำข้อมูลและ
เอกสำรประกอบกำรประชุม
 หนั ง สือ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และรำยงำนกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมถึ ง กำรจัด ท ำข้อ มู ล และเอกสำร
ประกอบกำรประชุม
 รำยงำนประจำปี

7.

ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้

8.

ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
ทัง้ นี้ เลขำนุกำรบริษทั ต้องปฏิบตั หิ น้ำทีข่ ำ้ งต้นด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
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10.5

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2559 ได้มมี ติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท / ครัง้ )

ประธำนกรรมกำร

31,250

31,250

รองประธำนกรรมกำร

28,125

28,125

กรรมกำร

25,000

25,000

12,500
10,000

15,625
12,500

ประธำนกรรมกำร

-

15,625

กรรมกำร

-

12,500

ประธำนกรรมกำร

-

15,625

กรรมกำร

-

12,500

ประธำนกรรมกำร

-

15,625

กรรมกำร

-

12,500

ประธำนกรรมกำร

-

15,625

กรรมกำร

-

12,500

คณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั เงินโบนัสประจำปี ในอัตรำร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท
ต่อกรรมกำร 1 ท่ำน โดยจะคำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ ง และให้ประธำนกรรมกำรและรองประธำน
กรรมกำรได้รบั เงินโบนัสประจำปี สงู กว่ำกรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ กรณีพนักงำน BCP เป็ นกรรมกำรผูแ้ ทน จะได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ฯ
รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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สำหรับปี 2558 (ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยได้รบั ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ระบุไว้ขำ้ งต้น ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2558 โดยมี
รำยละเอียดเป็ นดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หารความ
บรรษัทภิ บาล
เสี่ยงทัง้ องค์กร

คณะกรรมการ
บริ หารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

1.

นำยพิชยั ชุณหวชิร(1)

ประธำนกรรมกำร

50,000

-

-

-

-

-

50,000

2.

พลเรือเอกศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ(2)

รองประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

25,000

-

-

-

-

-

25,000

3.

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช(2)

รองประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำรบริหำรและจัดกำร
กำรลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

(3)

4.

5.

6.

นำยธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้
องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

50,000

-

-

-

-

-

50,000

พลเอกอุทศิ สุนทร

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทัง้ องค์กร

50,000

22,500

-

-

-

-

72,500

ศำสตรำจำรย์ ดร.
สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน /
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้
องค์กร

50,000

10,000

-

-

-

-

60,000
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

50,000

28,125

-

-

-

-

78,125

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ

-

-

-

-

-

-

-

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล /
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

-

-

-

-

-

-

-

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ /
กรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำร
ลงทุน / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทัง้ องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

-

-

-

-

-

-

-

275,000

60,625

-

-

-

-

335,625

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

7.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

8.

นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล

พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์

9.

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย(3)
รวม

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หารความ
บรรษัทภิ บาล
เสี่ยงทัง้ องค์กร

คณะกรรมการ
บริ หารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

หมำยเหตุ: (1) นำยพิชยั ชุณหวชิร ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
(2) พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมติทป่ี ระชุมสำมัญผู้ ถอื หุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
(3) กรรมกำรดังกล่ำวเป็ นพนักงำนของ BCP ซึ่งจะได้รบ
ั ค่ำตอบแทนในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั ฯ รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบี ยนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย สำหรับปี 2559 (ตัง้ แต่ 1 มกรำคม – 30 มิถุนำยน 2559) เป็ นดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาล

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยงทัง้ องค์กร

คณะกรรมการ
บริ หารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

1.

นำยพิชยั ชุณหวชิร(1)

ประธำนกรรมกำร

293,750

-

-

-

-

-

293,750

2.

พลเรือเอกศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ(2)

รองประธำนกรรมกำร /
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

237,500

-

15,625

-

-

-

253,125

3.

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช(2)

-

-

-

-

-

-

-

225,000

-

-

-

15,625

-

240,625

นำยธรรมยศ ศรีช่วย

กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้
องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

250,000

135,000

-

-

12,500

-

397,500

พลเอกอุทศิ สุนทร

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทัง้ องค์กร

225,000

67,500

12,500

-

12,500

-

317,500

ศำสตรำจำรย์ ดร.
สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ ์

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน /
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้
องค์กร

(3)

4.

5.

6.

รองประธำนกรรมกำร /
ประธำนกรรมกำร บริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน
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ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาล

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสี่ยงทัง้ องค์กร

คณะกรรมการ
บริ หารและ
จัดการการ
ลงทุน

รวม

250,000

168,750

-

-

-

-

418,750

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ

200,000

55,000

-

-

-

-

255,000

กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล /
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

125,000

-

12,500

-

-

-

137,500

-

-

-

-

-

-

-

1,806,250

426,250

40,625

-

40,625

-

2,313,750

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

7.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

8.

นำยธีระพงษ์ นิลวรสกุล

พลเอกคณิต สำพิทกั ษ์

9.

10. นำยบัณฑิต สะเพียรชัย(3)
รวม

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
/ กรรมกำร บริหำรและจัดกำรกำร
ลงทุน / กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทัง้ องค์กร / กรรมกำรบรรษัทภิบำล

หมำยเหตุ: (1) นำยพิชยั ชุณหวชิร ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรโดยมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
(2) พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และนำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำรโดยมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2559 เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559
(3) กรรมกำรดังกล่ำวเป็ นพนักงำนของ BCP ซึ่งจะได้รบ
ั ค่ำตอบแทนในกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรของบริษทั ฯ รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2559 มีมติปรับอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบริษทั ฯ รวมถึงกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ โดยให้มผี ลภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ มีสถำนะเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท / เดือน)

ค่าเบีย้ ประชุม (บาท / ครัง้ )

ประธำนกรรมกำร

37,500

37,500

รองประธำนกรรมกำร

33,750

33,750

กรรมกำร

30,000

30,000

ประธำนกรรมกำร

12,500

18,750

กรรมกำร

10,000

15,000

ประธำนกรรมกำร

-

18,750

กรรมกำร

-

15,000

ประธำนกรรมกำร

-

18,750

กรรมกำร

-

15,000

ประธำนกรรมกำร

-

18,750

กรรมกำร

-

15,000

ประธำนกรรมกำร

-

18,750

กรรมกำร

-

15,000

คณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ องค์กร

คณะกรรมกำรบริหำรและจัดกำรกำรลงทุน

คณะกรรมกำรบริษทั ได้รบั เงินโบนัสประจำปี ในอัตรำร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บำท
ต่อกรรมกำร 1 ท่ำน และให้คำนวณจ่ำยตำมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง โดยประธำนกรรมกำรบริษทั และรองประธำน
กรรมกำรบริษทั จะได้รบั ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นเงินโบนัส สูงกว่ำกรรมกำรในอัตรำร้อยละ 25 และ 12.5 ตำมลำดับ
ทัง้ นี้กรณีพนักงำน BCP เป็ นกรรมกำรผูแ้ ทน มีสทิ ธิได้รบั โบนัสไม่เกิน 12 เดือนของเบีย้ ประชุมทีไ่ ด้รบั หำก
ได้รบั โบนัสเกิน 12 เดือน ให้สง่ ส่วนทีเ่ กินแก่ BCP ต่อไป
(ข) ค่ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี –
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10.5.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
(ก) ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรทีเ่ ป็ นตัวเงินซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สำหรับปี 2558 (ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31
ธันวำคม 2558) และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 เป็ นดังนี้
งวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559

ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)
จำนวนผูบ้ ริหำร (คน)

5

8

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท)

4.3

18.8 (1)

หมำยเหตุ: (1) ดร. ภำวัน สยำมชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2559 และได้รบั มอบหมำยให้ไปปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 BCPGJ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ ดร.
ภำวัน สยำมชัย

(ข) ค่ำตอบแทนอื่น
ค่ำตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหำรซึง่ ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และเงินได้อ่นื ๆ สำหรับปี 2558
(ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 เป็ นดังนี้
งวดหกเดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559

ปี 2558 (17 ก.ค. – 31 ธ.ค.)
จำนวนผูบ้ ริหำร (คน)

5

8

ค่ำตอบแทน (ล้ำนบำท)

0.2

1.8 (1)

หมำยเหตุ: (1) ดร. ภำวัน สยำมชัย ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 เมษำยน 2559 และได้รบั มอบหมำยให้ไปปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ป่ี ระเทศญีป่ นุ่ ทัง้ นี้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2559 BCPGJ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ในประเทศญีป่ นุ่ เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ ดร.
ภำวัน สยำมชัย

เนื่องจำกบริษทั ฯ จัดตัง้ เมื่อ 17 กรกฎำคม 2558 และทยอยแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรเพิม่ เติมในระหว่ำงปี 2558 จนถึง
ปจั จุบนั ส่งผลให้ค่ำตอบแทนผู้บริหำร สำหรับปี 2558 นัน้ อยู่ในระดับต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนผู้บริห ำร
สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
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10.6

บุคลากร

10.6.1 จานวนบุคลากรและค่าตอบแทน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษทั ฯ มีจำนวนบุคลำกรทัง้ หมด (ไม่รวมผูบ้ ริหำร) เท่ำกับ 35 คนโดยมี
รำยละเอียดดังนี้
จานวนบุคลากร (คน)

ฝ่ ายงาน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2559

1.

สำยงำนกำรเงินและบัญชี

5

9

2.

สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ

5

7

3.

สำยงำนปฏิบตั กิ ำร

5

4

4.

สำยงำนบริหำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

8

11

5.

สำนักตรวจสอบภำยใน

2

2

6.

ส่วนบริหำรควำมมันคง
่ ควำมปลอดภัย และชีวอนำมัย(1)

-

-

7.

ส่วนสือ่ สำรองค์กร

-

1

8.

เลขำนุกำรกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

-

1

25

35

รวม
หมำยเหตุ: (1) บริษทั ฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดหำบุคลำกร

สำหรับปี 2558 (ตัง้ แต่ 17 กรกฎำคม – 31 ธันวำคม 2558) และงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ค่ำตอบแทนบุคลำกรทัง้ หมด (ไม่รวมผู้บริหำร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เท่ำกับ 3.5 ล้ำนบำท และ 20.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่องจำกบริษัทฯ จัดตัง้ เมื่อ 17 กรกฎำคม 2558 และทยอย
ว่ำจ้ำงบุคลำกรเพิม่ เติมในระหว่ำงปี 2558 จนถึงปจั จุบนั ส่งผลให้ค่ำตอบแทนบุคลำกร สำหรับปี 2558 นัน้ อยู่ในระดับ
ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนบุคลำกรสำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
10.6.2 สวัสดิ การพนักงาน
นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี ลประโยชน์ตอบแทนให้กบั
พนักงำนในรูปอื่น โดยสวัสดิกำรของพนักงำนของบริษทั มีดงั นี้
1. การตรวจสุขภาพประจาปี บริษัทฯ จะจัดให้พนักงำนประจำของบริษทั ฯ ได้รบั กำรตรวจสุขภำพจำกแพทย์ท่ี
บริษทั ฯ กำหนดเป็ นประจำ ทุกปี และในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ เห็นว่ำจำเป็ นตำมคำแนะนำของแพทย์ บริษทั ฯ ก็อำจจัด
ให้พนักงำนคนใดคนหนึ่งได้รบั กำรตรวจสุขภำพเพิม่ เติมได้
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2. การป้ องกันโรคระบาด บริษทั ฯ อำจจัดให้มกี ำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็ นครัง้ ครำวตำมคำแนะนำของแพทย์
3. การรักษาพยาบาลในระดับคลิ นิกหรือในฐานะผูป้ ่ วยนอก เมื่อพนักงำนและครอบครัวเจ็บปว่ ยกะทันหัน และ
ไม่ ส ำมำรถรับ กำรรัก ษำพยำบำล ณ สถำนพยำบำลบริษัท ฯหรือ ได้ร ับ ค ำแนะน ำจำกแพทย์ใ ห้ไ ปท ำกำร
รักษำพยำบำลกับแพทย์เฉพำะโรค พนักงำนอำจขอเบิก ค่ำรักษำพยำบำลในระดับคลินิกได้ ในวงเงิน ทีก่ ำหนด
โดยให้ครอบคลุมถึง บิดำ-มำรดำ (ผูใ้ ห้กำเนิด) คู่สมรส และบุตรทีถ่ ูกต้องตำมกฎหมำยของพนักงำนด้วย
4. การรักษาพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน พนักงำนและครอบครัวจะได้เลือก “แผนประกันสุขภำพหมู่” หำกเจ็บป่วย
ต้องเข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำล และ/หรือผ่ำตัด มีสทิ ธิขอเบิกค่ำรักษำพยำบำลตำมเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ประกัน
กำหนด โดยผ่ำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ุคคล พนักงำนผู้เป็ นสมำชิกของแผนประกันสุขภำพหมู่ จะจ่ำยเบีย้ ประกัน 1 ส่วน
และบริษทั ฯ สมทบให้อกี 2 ส่วนตำมอัตรำทีบ่ ริษทั ฯ ประกำศให้ทรำบเป็ นครำวๆ ไป
5. ผลประโยชน์ด้านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงำนมีสทิ ธิสมัครเข้ำเป็ นสมำชิก “กองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริษทั ฯ” ภำยหลังจำกผ่ำนทดลองงำน โดยบริษทั ฯ จะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงำนที่
เป็ นสมำชิกองทุนสำรองเลีย้ งชีพในอัตรำเดียวกัน
6. ผลประโยชน์กรณี เสียชีวิต พนักงำนทุกคนจะได้รบั ควำมคุม้ ครองกำรประกันชีวติ ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ข้ำทำงำน และ
เพื่อเป็ นกำรช่วยแบ่งเบำภำระให้กบั ครอบครัวหรือผูร้ บั ประโยชน์ของพนักงำน บริษทั ฯ จึงมีเงินช่วยเหลือกรณี
พนักงำนเสียชีวติ เพื่อช่วยในเรื่องค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อำทิเช่น กำรจัดงำนศพตำมประเพณี เงินประกันชีวติ ทัง้ นี้
เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ในเงินผลประโยชน์ทงั ้ หลำยทีท่ ำยำทของพนักงำนพึงได้รบั ในกรณีทพ่ี นักงำนถึงแก่กรรม
ลงในระหว่ำงที่เ ป็ น พนักงำนของบริษัท ฯ เช่ น เงิน บ ำเหน็จ เงิน ประกัน ชีวิต โบนัสวินัยกำรปฏิบตั ิง ำน ฯลฯ
บริษัทฯ จะช่วยดำเนินกำรให้ทำยำทตำมกฎหมำยที่ระบุใน “หนังสือกำหนดผู้รบั ผลประโยชน์ ” เป็ นผู้ได้ร ับ
ประโยชน์ดงั กล่ำวข้ำงต้น
10.6.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
ตัง้ แต่จดั ตัง้ บริษทั ฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 จนถึงปจั จุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำทด้ำนแรงงำน
10.6.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ พูนควำมรู้ ทักษะ และ
ควำมชำนำญ รวมทัง้ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนในทุกระดับ ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลำกร
สำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมชำนำญจำกกำรปฏิบตั ิงำนจริง (On the Job Training) รวมทัง้ จะมีกำรจัดอบรมภำยใน
บริษทั ฯ เพื่อให้มกี ำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และให้ควำมรูเ้ พิม่ เติมแก่พนักงำนอยู่เป็ นประจำ และบริษทั ฯ จะพิจำรณำ
จัดส่งพนักงำนและผูบ้ ริหำรในสำยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมกำรอบรมและสัมมนำในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนของแต่
ละฝำ่ ยเป็ นกำรเพิม่ เติม เพื่อนำควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั มำปรับปรุงกำรดำเนินของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้
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