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9 การจัดการ 
 

9.1 โครงสร้างการจัดการ 

 
หมำยเหต:ุ 1/ ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีก เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้ PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 อย่ำงไรก็ตำมในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนในแต่ละวนั บริษัทก ำกับดแูลฝ่ำยบริหำรค้ำปลีก

เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ส่วนตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร 

ส่วนบริหารความเส่ียง 

ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ำยนโยบำยและแผน 

สว่นวำงแผนพฒันำธุรกิจ 

สว่นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สว่นจัดหำน ำ้มนั 

สว่นประกนัคุณภำพ 

สว่นควำมปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 

แผนกควบคมุระบบบริหำรคุณภำพ 

แผนกสนบัสนนุข้อมลู 

ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงิน 

สว่นบญัชี 

สว่นกำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

สว่นบริหำรงำนบคุคล 

สว่นจัดซือ้ 

สว่นกฎหมำย 

แผนกธุรกำร 

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด

การตลาด 
สว่นกำรขำยและกำรตลำด 

สว่นโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ 

สว่นขำยเขตสระบรีุ 

สว่นขำยเขตชมุพร 

สว่นขำยเขตแม่กลอง 

สว่นขำยเขตขอนแก่น 

สว่นประสำนงำนปฏิบติักำร 

สว่นคลงัน ำ้มนัชมุพร 

สว่นคลงัน ำ้มนัแม่กลอง 

สว่นคลงัน ำ้มนัปำกพนัง 

สว่นคลงัน ำ้มนัขอนแก่น 

ฝ่ำยปฏบิตัิกำร 

สว่นคลงัน ำ้มนัล ำปำง 

สว่นคลงัน ำ้มนัสระบรีุ 

สว่นคลงัน ำ้มนัศรีรำชำ 

สว่นคลงัน ำ้มนัปักธงชยั 

สว่นวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง 

ฝ่ำยธุรกิจขนสง่ 

สว่นปฏิบติักำรขนสง่ 

สว่นซอ่มบ ำรุงรถ 

ฝ่ำยบริหำรค้ำปลีก 

สว่นสถำนีบริกำรน ำ้มนั 

สว่นพฒันำงำนขำย 

สว่นวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง 
(สถำนีบริกำรน ำ้มนั) 

สว่นมินิมำร์ท 

1/ 
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โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 

 
9.1.1 คณะกรรมกำรบริษัท 

 
ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 9 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กรรมกำรที่ไม่เป็น

ผู้บริหำร จ ำนวน 4 คน โดยในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน และ 2) กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ ำนวน 5 คน 
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. พลต ำรวจเอก สนุทร ซ้ำยขวญั ประธำนกรรมกำรบริษัท 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ  
2. นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร กรรมกำรบริษัท 
3. นำยพงษ์ศกัดิ ์วชิรศกัดิ์พำนิช กรรมกำรบริษัท 
4. นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ กรรมกำรบริษัท 
5. นำยรังสรรค์ พวงปรำง กรรมกำรบริษัท 
6. นำงฉตัรแก้ว คชเสน ี กรรมกำรบริษัท 
7. นำงเลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ กรรมกำรบริษัท 
8. นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
9. นำยเทยีร เมฆำนนท์ชยั กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
หมำยเหต:ุ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนกุำรบริษัท 

 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจผกูพนัตำมหนงัสอืรับรองของบริษัท 
 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจผูกพนัตำมหนงัสือรับรองของบริษัท คือ นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร และนำยรังสรรค์ พวง

ปรำง ลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  
 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2555 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 

5/2555 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555  มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท ดงันี ้
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1) ดูแล และจัดกำรบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และมีควำม
รับผิดชอบเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำย (Accountability to Shareholders) 

2) ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และ ก ำกบัควบคมุดแูล (Monitoring and Supervision) 
ให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อเพิ่มมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจกำร และควำมมัน่คงสงูสุดให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth)  

3) ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ำยบริหำรมีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยอยำ่งมีจริยธรรมและมีควำมเทำ่เทียม 
4) พิจำรณำและก ำหนดแผนงบประมำณประจ ำปี และ ปรับปรุงแผนงบประมำณประจ ำปี ให้เหมำะสม  และ

สอดคล้องกบันโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคมุให้ฝ่ำยบริหำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแผนงบประมำณประจ ำปี 

5) ติดตำมกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ และตระหนกัถึงกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดใน
สญัญำที่เก่ียวข้องของบริษัท โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนเร่ืองที่ส ำคญัอื่นๆ 
ของบริษัท ให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททกุไตรมำส เพื่อให้กำรด ำเนิน
กิจกำรของบริษัทเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิผล 

6) ด ำเนินกำรให้บริษัทมีระบบทำงบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำร
ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่มีประสทิธิผลและเช่ือถือได้ 

7) มีบทบำทส ำคญัในกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจดัให้มีแนวทำง และมำตรกำรบริหำรควำม
เสีย่งที่เหมำะสมเพียงพอ และมีกำรติดตำมอยำ่งสม ่ำเสมอ 

8) พิจำรณำและอนมุตัิ และ/หรือพิจำรณำ และให้ควำมเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิในกำรเข้ำ
ท ำธุรกรรมที่มีนยัส ำคญัต่อบริษัท และกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ/หรือข้อบงัคบับริษัท และ/หรือมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก ำหนด 

9) จดัให้มีรำยงำนประจ ำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมกำรบริษัท ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย หรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องก ำหนด รวมถึงรำยงำนให้ผู้ ถือหุ้นอย่ำงสม ่ำเสมอ และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงถึงสภำพกำรด ำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัท ทัง้ในด้ำนบวกและลบ พร้อมเหตุผล
สนบัสนนุอยำ่งเพียงพอ 

10) พิจำรณำและอนุมตัิโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง จัดตัง้คณะอนุกรรมกำรต่ำงๆ 
และสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร หรือบุคคลที่มีประสบกำรณ์ และควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นสมควรเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในคณะอนุกรรมกำร รวมถึง ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของคณะอนกุรรมกำรตำ่งๆ 

11) พิจำรณำ และแต่งตัง้กรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่ และก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

12) พิจำรณำ และก ำหนดโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนประจ ำปีของบริษัท และหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ของ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน โดยค ำนึงถึงปัจจยัต่ำงๆ ที่เหมำะสม เช่น ผลกำรประเมินงำน ต ำแหน่ง 
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ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ คุณสมบตัิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และอัตรำค่ำตอบแทนที่เหมำะสมใน
อตุสำหกรรมเดียวกนั 

13) พิจำรณำจ ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำร
บริษัทก ำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำและอนมุตัิ 

14) สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 

15) คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
แทนคณะกรรมกำรได้โดยอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดงักลำ่วมี
อ ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือ แก้ไขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักลำ่ว
ต้องจัดท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมกำรในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำง
ชดัเจน และมีกำรระบุขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ผู้ ได้รับมอบอ ำนำจนัน้
ต้องไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรท่ีบคุคลดงักลำ่ว หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (“บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง” ให้
มีควำมหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
คณะกรรมกำรตลำดทนุ) อำจมีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิไว้ 

16) มีอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นใด ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของ
บริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

9.1.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ที่ 

ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ ตลำดหลกัทรัพย์ ก ำหนด  
 
รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1) พลต ำรวจเอก สนุทร ซ้ำยขวญั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
2) นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
3) นำยเทยีร เมฆำนนท์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
หมำยเหต:ุ นำยสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบ

กำรเงินได้ และนำงสำวสมุำรี พรรณนิยม ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2555 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 

5/2555 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555  มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงันี ้
 

1) รำยงำนทำงกำรเงิน 
1.1) สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรจัดท ำ และเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทให้มีควำม

ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลำ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีภำยนอก และ
ผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำส และประจ ำปี 

2) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
2.1) พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน และรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์  เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล และเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

2.2) พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยง หรือรำยกำรที่เก่ียวข้อง หรือ
รำยกำรท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้อง และครบถ้วน 

3) กำรควบคมุภำยใน 
3.1) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม และมีประสทิธิผล 
3.2) พิจำรณำผลกำรตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบญัชี และส่วนตรวจสอบภำยในเก่ียวกบัระบบ

ควบคมุภำยใน และเสนอให้ฝ่ำยบริหำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ รวมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะนัน้ 

4) กำรตรวจสอบภำยใน 
4.1) สอบทำนให้บริษัทมีหนว่ยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเป็นอิสระ และมีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มี

ประสทิธิผล 
4.2) สอบทำนกิจกรรม และโครงสร้ำงของสว่นตรวจสอบภำยใน และอนมุตัิกฎบตัรของสว่นตรวจสอบภำยใน 
4.3) ร่วมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ เสนอควำมดีควำมชอบ โยกย้ำย ถอดถอน หรือเลิกจ้ำง 

รวมทัง้ในกำรก ำหนดและปรับค่ำตอบแทนผู้ จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ
หนว่ยงำนนีท้ ำหน้ำที่อยำ่งเป็นอิสระ 

4.4) สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยใน โดยเฉพำะที่เก่ียวกับระบบ
ควบคมุภำยใน และกระบวนกำรจดักำรทำงกำรเงิน 

4.5) พิจำรณำให้ควำมเห็น และให้ข้อสงัเกตงบประมำณ และอตัรำก ำลงัของสว่นตรวจสอบภำยใน เพื่อเสนอ
ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้อนมุตัิ 

4.6) พิจำรณำแผนงำนตรวจสอบ และขอบเขตกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีของ
บริษัท รวมถึงที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (ถ้ำมี) ให้มีควำมสมัพนัธ์ที่เกือ้กลู ไมซ่ ำ้ซ้อน 
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5) กำรสอบบญัชี 
5.1) พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบญัชีที่มีควำมเป็น

อิสระ โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำน
ตรวจสอบบญัชีนัน้ และประสบกำรณ์ของบคุลำกรท่ีได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมถึง
ผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผำ่นมำ ตลอดจนพิจำรณำถอดถอนผู้สอบบญัชี ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
เสนอควำมเห็นดงักลำ่วตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิตอ่ไป 

5.2) สอบทำนขอบเขต และวิธีกำรตรวจสอบที่ เสนอโดยผู้ สอบบัญชี รวมทัง้พิจำรณำเหตุผลในกำร
เปลีย่นแปลงแผนกำรตรวจสอบ (กรณีมีกำรเปลีย่นแปลงแผนกำรตรวจสอบในภำยหลงั) 

5.3) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทำน หรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นวำ่จ ำเป็น และเป็นเร่ืองส ำคญัระหวำ่ง
กำรตรวจสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ยได้ 

5.4) สอบทำนรำยงำนของผู้ สอบบัญชีที่จัดท ำ เสนอให้ฝ่ำยบริหำรปรับปรุงแก้ไข และติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะนัน้ 

5.5) พิจำรณำควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิภำพในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจ
สอบภำยใน 

5.6) รับทรำบจำกผู้สอบบญัชีโดยไมช่กัช้ำในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัพฤติกำรณ์อนัควรสงสยัว่ำ กรรมกำรผู้จดักำร
ใหญ่ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้กระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 281/2 วรรค 2 
มำตรำ 305 มำตรำ 306 มำตรำ 308 มำตรำ 309 มำตรำ 310 มำตรำ 311 มำตรำ 312 หรือมำตรำ 313 
ของ พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (ต่อไป
เรียกวำ่ “พ.ร.บ. หลกัทรัพย์”) เมื่อผู้สอบบญัชีได้พบ และด ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้ำ รวมทัง้
ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และผู้สอบบญัชีทรำบ ภำยใน 30 วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบญัชี 

6) กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6.1) สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
7) กำรรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบ และ
พิจำรณำ อยำ่งน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้ 

7.2) จดัท ำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแสดงรำยกำรตำมที่ตลำด
หลกัทรัพย์ก ำหนด และให้ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้เปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท 

7.3) ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร รำยกำร หรือกำรกระท ำดงักลำ่ว ได้แก่ 
7.3.1) รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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7.3.2) กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน 
7.3.3) กำรฝ่ำฝืน พ.ร.บ. หลกัทรัพย์  ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท 
7.4) หำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรไมด่ ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขรำยกำร หรือกำรกระท ำที่เข้ำ

ลกัษณะตำมข้อ 7.3.1) และ 7.3.2) และ 7.3.3) ข้ำงต้น ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร กรรมกำรตรวจสอบคนใดคนหนึง่อำจรำยงำนวำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำตำมที่กลำ่วข้ำงต้น
ตอ่ ส ำนกังำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลกัทรัพย์ 

8) กำรก ำกบัดแูลที่ดี 
8.1) สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรพฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ให้แนวทำง และ

ข้อเสนอแนะท่ีจ ำเป็นเพื่อกำรพฒันำ 
8.2) ให้ควำมส ำคญัโดยส่งเสริมให้บริษัทก ำหนดเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไว้เป็นวำระประจ ำของกำร

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท 
8.3) ติดตำมให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบต้องได้รับส ำเนำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียตำมมำตรำ 89/14 แห่ง 

พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ จำกเลขำนกุำรบริษัท ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรำยงำนนัน้ 
9) กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

9.1) สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบมำตรฐำนที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ 
และเกิดประสทิธิผล 

9.2) ร่วมกบัคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง และฝ่ำยบริหำรในกำรพิจำรณำ
และให้ควำมเห็นในรำยงำนผล และรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท 

10) ควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ 
10.1) ปฏิบตัิกำรอื่นใด ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทตำมหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในขณะที่ควำมรับผิดชอบในกิจกรรมทกุประกำรของบริษัท
ตอ่บคุคลภำยนอกยงัคงเป็นของคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะ 

10.2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเก่ียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติปีละครัง้ 

10.3) มีหน้ำที่ตำมที่ตลำดหลกัทรัพย์ประกำศก ำหนดเพิ่มเติม 
 

9.1.3 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรควำม

เสี่ยงจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท รวมถึง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในธุรกิจในระยะยำว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยทีมผู้บริหำรของ
บริษัท ซึง่เป็นบคุคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่งประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 6 คน ดงันี ้
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
3) นำยสรุศกัดิ์ สง่วรกลุพนัธุ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
4) นำงสขุวสำ ภชูชัวนชิกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5) นำยธำตรี เกิดบญุสง่ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6) นำยชยัทศัน์ วนัชยั กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
หมำยเหต:ุ นำงดวงสมร นตุประศำสน์ ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2555 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 5/2555 

เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555  มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ดงันี ้
 

1) ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมของบริษัท พร้อมมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็น
ผู้ปฎิบตัิตำมนโยบำยและแนวทำงที่วำงไว้ รวมถึงก ำหนดหน้ำที่ให้ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

2) ทบทวนและปรับปรุงระบบกำรจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำง
ตอ่เนื่อง และก ำหนดให้มีกำรประเมินผลและติดตำมกำรบริหำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบำยและแนวทำง
ที่ก ำหนดไว้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

3) จดัให้มีกำรประเมินและวเิครำะห์ควำมเสีย่งที่ส ำคญัในด้ำนตำ่งๆ ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั อยำ่งเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของกำรด ำเนินธุรกิจ  รวมถึง
เสนอแนะวิธีป้องกนัหรือลดระดบัควำมเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

4) รำยงำนควำมเสี่ยงและข้อเสนอแนะตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎ
บตัร (Charter) ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ และในกรณีที่มีเร่ืองส ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อบริษัท
อยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำโดยเร็ว 

5) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.1.4 คณะกรรมกำรบริหำร 
 
คณะกรรมกำรบริหำรจดัตัง้ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำน

ของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดขึน้ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรและข้อมลู
อื่นๆ ที่จ ำเป็นต่อคณะกรรมกำร โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม2555 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร 
จ ำนวน 5 คน ดงันี ้
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รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ประกอบไปด้วย 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1) นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร กรรมกำรบริหำร 
3) นำงฉตัรแก้ว คชเสน ี กรรมกำรบริหำร 
4) นำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช กรรมกำรบริหำร 
5) นำยรังสรรค์ พวงปรำง กรรมกำรบริหำร 
หมำยเหต:ุ นำยรังสรรค์ พวงปรำง ท ำหน้ำที่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 
 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2555 เมื่อวนัที่ 27 เมษำยน 2555 และที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 5/2555 

เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2555 มีมติก ำหนดขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร ดงันี ้
 

1) พิจำรณำกลัน่กรองแผนธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีเพื่อน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
2) ก ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรลงทนุของบริษัท และก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบำยของ

บริษัท และอนมุตัิหลกัเกณฑ์กำรลงทนุ รวมถึงข้อเสนอกำรลงทนุตำมระเบียบบริษัท 
3) พิจำรณำและด ำเนินกำรในประเด็นที่ส ำคญัซึง่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
4) พิจำรณำกลัน่กรอง และให้ข้อเสนอแนะงำนทกุประเภทที่เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
5) พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น หรือตำมข้อตกลงใน

สญัญำระหวำ่งผู้ ถือหุ้นของบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทนุ (ถ้ำมี) 
6) ดแูล และติดตำมผลกำรจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณประจ ำปีที่

คณะกรรมกำรก ำหนดและอนมุตัิ รวมถึงรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
7) พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองที่กรรมกำรผู้ จัดกำรใหญ่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อพิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบหรืออนมุตัิ 
8) อนมุตัิกำรบรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน และโยกย้ำยพนกังำนอำวโุสระดบัรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หรือต ำแหน่งอื่น

ทีเ่ทียบเทำ่ รวมทัง้กำรอนมุตัิอตัรำเงินเดือน คำ่ตอบแทน หรือประโยชน์อื่นแก่บคุคลดงักลำ่ว 
9) อนมุตัิเร่ืองเก่ียวกบักำรเงินและทรัพย์สนิของบริษัทตำมขอบเขตอ ำนำจอนมุตัิ 
10) มอบหมำย หรือแนะน ำให้กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่พิจำรณำ หรือปฏิบตัิในเร่ืองหนึง่เร่ืองใดที่คณะกรรมกำรบริหำร

เห็นสมควร 
11) แตง่ตัง้คณะท ำงำนเพื่อพิจำรณำเร่ืองหนึง่เร่ืองใดที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร 
12) พิจำรณำ และน ำเสนอเร่ืองที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ หรือพิจำรณำ

ให้ควำมเห็นชอบ หรืออนมุตัิ 
13) พิจำรณำเร่ืองอื่นใด หรือปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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ทัง้นี ้อ ำนำจคณะกรรมกำรบริหำร ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นที่คณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร จะ

ไมร่วมถึงอ ำนำจ หรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนมุตัิรำยกำรใดที่ตนเอง หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่น
ได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่ไม่อยู่ภำยใต้
กำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนมุตัิรำยกำรดงักลำ่วต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจำรณำ และอนมุตัิตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด 

 
9.1.5 ผู้บริหำร 

 
รำยช่ือคณะผู้บริหำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ดงันี ้
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
2) นำยรังสรรค์ พวงปรำง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  

รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและแผน 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 

3) นำยสรุศกัดิ ์สง่วรกลุพนัธุ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 
4) นำงสขุวสำ ภชูชัวนชิกลุ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
5) นำยธำตรี เกิดบญุสง่ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจขนสง่ 
6) นำยชยัทศัน์ วนัชยั ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรค้ำปลกี 

 
ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2555 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 2555 มีมติก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่

ของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ดงันี ้
 

1) จดัท ำและเสนอ นโยบำยและเป้ำหมำย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ 

2) บริหำรงำนบริษัทตำมนโยบำย และเป้ำหมำย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยทุธ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัิ 
3) มอบอ ำนำจช่วง และ/หรือมอบหมำยให้บคุคลอื่นปฏิบตัิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์อ ำนำจอนมุตัิ หรือระเบียบข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว้ 
4) จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของบริษัท และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรในเร่ืองที่ส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
5) เป็นตวัแทนของบริษัทในกำรติดตอ่กบับคุคลภำยนอก 
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6) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท 
 
ทัง้นี ้อ ำนำจกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจแก่บคุคลอื่นที่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่เห็นสมควร 

จะไม่รวมถึงอ ำนำจหรือกำรมอบอ ำนำจในกำรอนุมตัิรำยกำรใดที่ตนเอง หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจมีควำมขดัแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรำยกำรที่ไม่อยู่
ภำยใต้กำรด ำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เพื่อพิจำรณำ และอนุมัติตำมที่ข้อบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 
9.1.6 หลกัเกณฑ์อ ำนำจอนมุตัิ กลุม่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน) 

 
ที่ประชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2556 ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์อ ำนำจอนมุตัิในกำร

บริหำรงำนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2556 เป็นต้นมำ โดยอ ำนำจกำรลงนำม
และอนมุตัิกำรด ำเนินงำนโดยสรุปของแตล่ะฝ่ำยเป็นดงันี ้

 

เร่ืองที่เสนออนมุตั ิ

ผู้มีอ ำนำจอนมุตั ิ
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นโยบำยและแผน           
1. กำรก ำหนดนโยบำย           
2. กำรอนมุตัิแผนธุรกิจและกำรแก้ไขปรับปรุง           
3. กำรอนมุตัิคูม่ือกำรงบประมำณและแก้ไขปรับปรุง           
4. กำรอนมุตัิแผนงบประมำณประจ ำปีและแก้ไขปรับปรุง           
5. กำรโอนย้ำยงบประมำณคำ่ใช้จ่ำย           
       คำ่ใช้จ่ำยในฝ่ำยงำน (ไมร่วมงบประมำณกำรลงทนุ)           

- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 50.00  ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 20.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 50.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 1.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 20.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 1.00 ล้ำนบำท           

       คำ่ใช้จ่ำยกำรลงทนุ           
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เร่ืองที่เสนออนมุตั ิ

ผู้มีอ ำนำจอนมุตั ิ

คณ
ะก
รร
มก
ำร
บริ
ษัท

 

คณ
ะก
รร
มก
ำร
บริ
หำ
ร 

กร
รม
กำ
รผ
ู้จดั
กำ
รใ
หญ่

 

ผู้ช
่วย
กร
รม
กำ
รผ
ู้จดั
กำ
รใ
หญ่

 

ผู้อ
 ำน
วย
กำ
ร 

ผู้จ
ดัก
ำร
อำ
วโุ
ส 

ผู้จ
ดัก
ำร
 ห
รือ
เที
ยบ
เท
ำ่ 

ผู้จ
ดัก
ำร
แผ
นก
อำ
วโุ
ส,
 ผ
ู้จดั
กำ
รภ
ำค
อำ
วโุ
ส 

หรื
อเ
ทีย
บเ
ท่ำ

 

หวั
หน้
ำแ
ผน
ก 
หรื
อผ
ู้จดั
กำ
รเข

ต 
หรื
อเ
ทีย
บเ
ท่ำ

 

ผู้จ
ดัก
ำร
สถ
ำน
ีบริ
กำ
ร, 

 
ผู้จ
ดัก
ำร
ร้ำ
นม
ินิม

ำร์
ท 

- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 50.00  ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 10.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 50.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 10.00 ล้ำนบำท           

           
กำรเงินและกำรบญัชี           
1. กำรยืมเงินทดรองจ่ำย           

- วงเงินมำกกวำ่ 10.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 5.00 ล้ำนบำทขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 10.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 1.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 5.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 1.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.20 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.03 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.20 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 0.03 ล้ำนบำท           

2. กำรเบิกจ่ำยเงินสดยอ่ย           
ส ำนกังำนใหญ่           
- วงเงินไมเ่กิน 30,000 บำท           
คลงัน ำ้มนั และสถำนีบริกำรน ำ้มนัสำขำ           
- วงเงินมำกกวำ่ 15,000 บำท แตไ่มเ่กิน 30,000 บำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 10,000 บำท แตไ่มเ่กิน 15,000 บำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 2,000 บำท แตไ่มเ่กิน 10,000 บำท           
- วงเงินไมเ่กิน 2,000 บำท           

3. กำรช ำระหนีท้ี่ไมเ่ป็นไปตำมเง่ือนไขในสญัญำหรือข้อผกูพนั           
4. กำรช ำระเงินเพื่อวำงมดัจ ำหรือค ำ้ประกนั           

เพื่อกำรสัง่ซือ้สนิค้ำประเภทน ำ้มนัเชือ้เพลงิ           
- วงเงินมำกกวำ่ 1,000 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 1,000 ล้ำนบำท           



 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ำกดั (มหำชน)   

สว่นที่ 2  -  หน้ำ  123 

เร่ืองที่เสนออนมุตั ิ

ผู้มีอ ำนำจอนมุตั ิ
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- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจตำมหนงัสือรับรองนิติบคุคลลงนำมร่วมกนั 

- วงเงินมำกกวำ่ 50.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 50.00 ล้ำนบำท           
เพื่อกำรสัง่ซือ้ทรัพย์สนิที่ใช้ในกำรลงทนุ           
- วงเงินมำกกวำ่ 300.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 300.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 20.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจตำมหนงัสือรับรองนิติบคุคลลงนำมร่วมกนั 

- วงเงินมำกกวำ่ 3.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 20.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.20 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 3.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.10 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.20 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.03 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.10 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 0.03 ล้ำนบำท           
เพื่อกำรสัง่ซือ้สนิค้ำประเภทอื่นๆ           
- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 10.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจตำมหนงัสือรับรองนิติบคุคลลงนำมร่วมกนั 

- วงเงินมำกกวำ่ 3.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 10.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 3.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.10 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.03 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.10 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 0.03 ล้ำนบำท           

จดัซือ้ จดัหำ จดัจ้ำง           
1. กำรคดัเลอืกผู้ขำย (Supplier) ผู้ รับจ้ำง และผู้ รับเหมำท ำงำน เพื่อใช้

ในธุรกิจของบริษัท 

          

- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 300.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 300.00 ล้ำนบำท กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจตำมหนงัสือรับรองนิติบคุคลลงนำมร่วมกนั 
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เร่ืองที่เสนออนมุตั ิ
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- มลูคำ่งำนมำกกวำ่ 30.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- มลูคำ่งำนมำกกวำ่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 30.00 ล้ำนบำท           
- มลูคำ่งำนไมเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท ผู้จดักำรสว่นอำวโุส 3 ฝ่ำยลงนำมร่วมกนั 

2. กำรท ำสญัญำ กำรลงนำมในสญัญำ หรือข้อตกลงเพื่อกำรจดั กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจตำมหนงัสือรับรองนิติบคุคลลงนำมร่วมกนั 

จ้ำง ประมลูงำน           
3. กำรคดัเลอืกผู้ขำย (Supplier) เพื่อจ ำหนำ่ยน ำ้มนัเชือ้เพลงิ  คณะกรรมกำรที่แตง่ตัง้โดยกรรมกำรผู้จดักำร 

และสนิค้ำในสถำนีบริกำร และร้ำนสะดวกซือ้           
4. กำรจดัซือ้ จดัหำสนิทรัพย์ถำวร วสัดสุิน้เปลอืง ประเภทตำ่งๆ           

เพื่อใช้ในธุรกิจของบริษัท           
กำรขออนมุตัิซือ้           
- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 30.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 30.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.20 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.10 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.20 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.05 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.10 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.02 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.05 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 3,000 บำท แตไ่มเ่กิน 0.02 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 3,000 บำท           
กำรสัง่ซือ้           
- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 30.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 30.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.20 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.10 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.20 ล้ำนบำท           
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- วงเงินมำกกวำ่ 0.05 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.10 ล้ำนบำท           
- วงเงินมำกกวำ่ 0.01 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.05 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 0.01 ล้ำนบำท           

5. กำรจดัซือ้ กำรจดัหำ หรือกำรสัง่ซือ้สนิทรัพย์วสัดุ           
       สิน้เปลอืง รวมทัง้สนิค้ำประเภทตำ่งๆเพื่อกำรจ ำหนำ่ย           
       ให้กบับคุคลภำยนอก           

- วงเงินมำกกวำ่ 100.00 ล้ำนบำทขึน้ไป           
- วงเงินตัง้แต่ 50.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 100.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินตัง้แต่ 5.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 50.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินตัง้แต่ 3.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 5.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินตัง้แต่ 1.00 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 3.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินตัง้แต่ 0.50 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 1.00 ล้ำนบำท           
- วงเงินตัง้แต่ 0.10 ล้ำนบำท แตไ่มเ่กิน 0.50 ล้ำนบำท           
- วงเงินไมเ่กิน 0.10 ล้ำนบำท           

6.   กำรจดัซือ้ จดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ตอ่ครัง้)           
- วงเงินมำกกวำ่ 500.00 ล้ำนบำทขึน้ไป คณะกรรมกำรจดัซือ้ จดัหำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ (ให้แจ้งคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ) 

- วงเงินไมเ่กิน 500.00 ล้ำนบำท           
 

9.2 การสรรหากรรมการ 
 

9.2.1 กำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท 
 
ในกำรคดัเลอืกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำคดัเลือกบคุคลที่มี

ประสบกำรณ์และควำมรู้ควำมสำมำรถที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่
กฎหมำยก ำหนด หลงัจำกนัน้จะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อท ำกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่สรุปได้ดงันี ้
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1) คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อย 5 คน โดยกรรมกำรบริษัทไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องมีกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือหนึ่ง
ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมดแล้วแต่จ ำนวนใดจะสงูกว่ำเป็นกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีคุณสมบตัิตำม
หลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ 

2) คณะกรรมกำรบริษัทจะท ำกำรเลอืกตัง้กรรมกำรบริษัทด้วยกนัเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัท
ที่จะได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรบริษัทจะต้องเป็นกรรมกำรอิสระ 

3) กรรมกำรบริษัทจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด ไม่ประกอบกิจกำรหรือเข้ำเป็นกรรมกำรในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอนัมี
สภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะ
มีมติแตง่ตัง้ 

4) ในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรบริษัท ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมกำรบริษัทโดยใช้เสียงข้ำงมำก ตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลไป 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรบริษัทที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลง
มำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

5) ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร
บริษัทที่จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัทที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลำกกนัว่ำผู้ ใดจะออก 
สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมกำรบริษัทคนที่อยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรบริษัทที่ออก
ตำมวำระนัน้อำจได้รับเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้ 

6) กรรมกำรบริษัทคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลำออกถึง
บริษัท กรรมกำรบริษัทซึง่ลำออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนทรำบด้วยก็ได้  

7) ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทว่ำงลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรบริษัท
เลือกบคุคลซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรบริษัทจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็น
กรรมกำรบริษัทแทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรที่ตนแทน มติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรแต่งตัง้กรรมกำรบริษัทแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่ยงัเหลอือยู ่

8) ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรบริษัทคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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9.2.2 กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 

 
บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตัง้กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และต้องมีจ ำนวน

ไมน้่อยกวำ่ 3 ทำ่น ทัง้นี ้ในกำรสรรหำบคุคลเข้ำมำท ำหน้ำที่กรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกนัพิจำรณำโดย
คดัเลอืกจำก ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ ประกอบกนั รวมถึงคณุสมบตัิ
และลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติมหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง จำกนัน้คณะกรรมกำร
จะน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำณำแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรบริษัทต่อไป ทัง้นี ้คณุสมบตัิของกรรมกำร
อิสระมีดงันี ้

 
1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ

หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำย
นัน้ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็น บิดำมำรดำ 
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั (ถือหุ้นเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยนบั
รวมผู้ที่เก่ียวข้องด้วย) หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้ว
ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่
เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริกำร
ทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 
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7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบธุรกิจที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบัธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบธุรกิจที่มีสภำพ
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบัธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
10) ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมข้อ 1) ถึง 9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไมถื่อวำ่กรรมกำรอิสระนัน้เป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน 

11) ในกรณีที่เป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูคำ่ที่ก ำหนดในข้อที่ 
4) และ 6) ให้บคุคลดงักลำ่วได้รับกำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำร
ทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว  หำกคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีควำมเห็นว่ำ กำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ในวำระพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรอิสระ 
(ก) ลกัษณะควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(ข) เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
 

9.2.3 กำรสรรหำคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
บริษัทมีนโยบำยในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 3 ท่ำน 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทจะคดัเลอืกกรรมกำรอิสระเพื่อท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจสอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตัง้ ทัง้นี ้กรรมกำรอิสระที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ดงันี ้

 
1) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 
2) ไมเ่ป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล ำดบัเดียวกนัเฉพำะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 
3) มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมีกรรมกำร

ตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม
นำ่เช่ือถือของงบกำรเงินได้ 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
9.3.1 คำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

 
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
 
ในปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่เบีย้ประชมุให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทตำมรำยละเอียดดงันี ้
 

(หนว่ย: ล้ำนบำท) 

รายชื่อ 
ปี 2554 ปี 2555 

ค่าเบีย้ประชุม
กรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน
รายปี 

ค่าเบีย้ประชุม
กรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนรายปี 

1) พลต ำรวจเอก สนุทร ซ้ำยขวญั -    -    70,000 210,000  
2) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 20,000 -    80,000  140,000  
3) นำยพงษ์ศกัดิ ์วชิรศกัดิ์พำนิช -    -    70,000  140,680 
4) นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ 10,000 -    70,000  140,680  
5) นำยรังสรรค์ พวงปรำง 20,000 -    80,000  140,000  
6) นำงฉตัรแก้ว คชเสน ี 20,000 -    50,000  140,680 
7) นำงเลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ 20,000 -    80,000  140,000 
8) นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ -    -    70,000  140,000  
9) นำยเทยีร เมฆำนนท์ชยั -    -    70,000  140,000  
รวมทัง้หมด 90,000 -    640,000 1,332,040  

 
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นวิสำมญั ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 7 สิงหำคม 2555 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2555 

ส ำหรับคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 1/ 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทนประจ าปี 
(บาทต่อคนต่อเดือน) 

ค่าตอบแทนพิเศษ 2/ 

คณะกรรมการบริษัท     
1) ประธำนกรรมกำรบริษัท 1 10,000 30,000 ร้อยละ 0.625 ของ

ก ำไรสทุธิ (ได้รับเพิ่ม
จำกกรรมกำรอีกร้อย
ละ 25 ของ
คำ่ตอบแทนพเิศษที่
กรรมกำรได้รับ) 
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รายชื่อ 
จ านวน 
(คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 1/ 
(บาทต่อครัง้) 

ค่าตอบแทนประจ าปี 
(บาทต่อคนต่อเดือน) 

ค่าตอบแทนพิเศษ 2/ 

2) กรรมกำรบริษัท 8 10,000 20,000 ร้อยละ 0.5 ของก ำไร
สทุธิ 

คณะกรรมการบริหาร     
3) ประธำนกรรมกำรบริหำร 1 10,000 20,000 ไมม่ี 
4) กรรมกำรบริหำร 4 10,000 10,000 ไมม่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ     
5) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1 10,000 20,000 ไมม่ี 
6) กรรมกำรตรวจสอบ 2 10,000 15,000 ไมม่ี 
หมำยเหต:ุ 1/ ค่ำเบีย้ประชมุจะจ่ำยให้กับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ที่เข้ำร่วมประชมุในแต่ละ

ครัง้เทำ่นัน้ และคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้รับเงินเพิ่มเติมส ำหรับค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงมำร่วมประชมุ โดยบริษัทจะจ่ำยเงินค่ำเดินทำงตำมที่ได้เกิดขึน้จริง ยกเว้น  กำรเดินทำงในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑลที่บริษัทจะไมจ่ำ่ยคำ่เดินทำงให้ 

 2/ คำ่ตอบแทนพิเศษของประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทรวมกนัต้องไมเ่กิน 5,000,000 บำทตอ่ปี 

 
คำ่ตอบแทนผู้บริหำร 
 
ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรตำมรำยละเอียดดงันี ้
 

รายชื่อ 
ปี 2554 ปี 2555 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนสั และคำ่ลว่งเวลำ 7 22.98 7  25.76 
2) คำ่เบีย้ประชมุ และคำ่ตอบแทนรำยปี

ในฐำนะเป็นกรรมกำรบริหำร 1/ 
- - 5 0.52 

3) คำ่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุส ำรอง
เลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม และ
สวสัดิกำรอื่นๆ 

7 1.69 7  1.77 

รวมทัง้หมด 7 24.67 7  28.05 
หมำยเหต:ุ 1/ บริษัทแตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำร เม่ือวนัที่ 25 พฤษภำคม 2555 ส่งผลให้ในปี 2554 บริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบีย้ประชมุและ

คำ่ตอบแทนรำยปีให้กบักรรมกำรบริหำร 

 
9.3.2 คำ่ตอบแทนอื่น 

 
ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญั ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 23 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจำก 1,250.00 ล้ำนบำท เป็น 1,670.00 ล้ำนบำท และให้จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 420.00 ล้ำนบำท โดย
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เสนอขำยต่อประชำชน จ ำนวน 386.60 ล้ำนหุ้น และเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย จ ำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสรรและก ำหนดสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 33.40 ล้ำนหุ้น 
ให้กบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจำณำจำก ต ำแหน่งกำรท ำงำน ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน และ อำยงุำนของผู้บริหำรและพนกังำน เป็นต้น 

 
9.4 การก ากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทเช่ือว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะช่วยให้กำรบริหำรงำนมีควำมโปร่งใสและประสิทธิภำพ และช่วยให้

บริษัทสำมำรถเติบโตไปได้อย่ำงยัง่ยืน โดยมีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้ มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ และสงัคม ดงันัน้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2555 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภำคม 
2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้นโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ดงักลำ่ว ครอบคลมุหลกักำร 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น  2) กำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั  3) บทบำท
ของผู้มีสว่นได้เสยี  4) กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และ 5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดยมีรำยละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
 
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยเฉพำะสิทธิขัน้พืน้ฐำน เช่น สิทธิในกำรซือ้ขำย และ

โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรจะได้รับสว่นแบ่งก ำไรของบริษัท สิทธิในกำรรับข่ำวสำรและข้อมลูของบริษัทอย่ำง
เพียงพอ และสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น ดงันัน้ บริษัทจึงมีกำรก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงกำรด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยแนวนโยบำยที่ส ำคญัมีดงันี ้

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุ ควำมคิดเห็นและข้อซกัถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น 

 บริษัทก ำหนดให้มีกำรจัดส่งหรือเปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ และเก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นให้กับผู้ ถือหุ้ น
ลว่งหน้ำอย่ำงเพียงพอและทนัเวลำ โดยบริษัทจะจดัสง่หนงัสือนดัประชุม พร้อมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุม
ตำมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม หรือเป็นไปตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ก ำหนด และให้โฆษณำค ำบอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวำ่ 3 วนัก่อนวนัประชุม 
โดยจะต้องโฆษณำเป็นระยะเวลำ 3 วันติดต่อกัน ทัง้นี  ้ในแต่ละวำระกำรประชุมจะมีควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรประกอบ และจะมีกำรเผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วผ่ำนทำง Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มี
เวลำในกำรศกึษำข้อมลูเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระกำรประชุมอื่น 
ที่ไมไ่ด้ก ำหนดไว้ลว่งหน้ำในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้ำร่วมประชมุ 
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 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้
จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

 บริษัทสง่เสริมให้กรรมกำรทกุท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมข้อสงสยั
ตำ่งๆ ได้อยำ่งเหมำะสม 

 ในกำรประชุม บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 
หรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระต่ำงๆ และก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรที่
เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบค ำถำมในที่ประชุม รวมทัง้จะมีกำรบนัทึกประเด็นซกัถำม และข้อคิดเห็นที่
ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

 บริษัทจดัให้มีกำรลงคะแนนเสยีง และบนัทกึมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อยำ่งชดัเจนในรำยงำนกำรประชุม โดยมี
กำรบนัทกึจ ำนวนคะแนนเสยีงที่ได้รับในแตล่ะวำระวำ่ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง เป็นจ ำนวนเท่ำใด
ในแตล่ะวำระของกำรประชมุที่ต้องมีกำรลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ภำยหลงักำรประชุม บริษัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุม โดยก ำหนดให้แสดงข้อมลูอย่ำงครบถ้วนและถกูต้อง 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
บริษัทค ำนึงถึงควำมส ำคญัของผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุม่อย่ำงเท่ำเทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรและผู้ ถือหุ้นที่ไม่

เป็นผู้บริหำร รวมถึงผู้ ถือหุ้นรำยย่อย และผู้ ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงประเทศ บริษัทจึงมีนโยบำยที่จะช่วยเอือ้ให้เกิดควำมเท่ำ
เทียมกนัของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ ดงันี ้

 ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยได้รับข้อมลูอย่ำงเท่ำเทียมกนั และเปิด
โอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเสนอข้อซกัถำมทัง้ก่อนกำรประชุม และระหว่ำงกำรประชุม 
รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม
แทนได้ 

 ก ำหนดให้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสว่นได้เสียของตน และบคุคลที่เก่ียวข้อง 
และไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวำระท่ีมีสว่นได้เสยีดงักลำ่ว 

 ในกำรประชมุเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรได้ที่
ละคน ท ำให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิที่จะเลอืกผู้แทนที่เห็นวำ่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเข้ำมำท ำหน้ำที่กรรมกำรเพื่อดแูลรักษำ
ผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท ำให้เกิดควำมหลำกหลำย และเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นอยำ่งแท้จริง 

 ก ำหนดไม่ให้ กรรมกำร ผู้ บริหำร และผู้ ปฏิบัติงำนที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในเปิดเผยข้อมูลภำยในต่อ
บุคคลภำยนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง นอกจำกนี ้บริษัทยังมีนโยบำยให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำน หลีกเลี่ยงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทโดยอำศัยข้อมูลภำยในที่มิได้เป็นข้อมูลสำธำรณะ ซึ่ง 
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำน ดงักลำ่วได้มำโดยอำศยัต ำแหนง่หน้ำที่ในบริษัท รวมถึงห้ำมไมใ่ห้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ตอ่สำธำรณชน 
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 แจ้งให้กรรมกำรและผู้บริหำรรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทให้ควำมส ำคัญ และเคำรพต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกิจกำร เช่น  ผู้ ถือหุ้ น 

พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้ลกูหนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำยและกฎระเบียบตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับกำรดแูลอยำ่งดี 

 
กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้รักษำผลประโยชน์ และสร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยค ำนงึถึงกำรเติบโตของบริษัทอยำ่ง
ยัง่ยืน กำรสร้ำงมลูคำ่เพิ่มให้กบับริษัท ผลตอบแทนที่เหมำะสมอยำ่งตอ่เนื่อง และกำรยึดมัน่ในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี 
 

กำรปฏิบตัิตอ่พนกังำน 
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคนในบริษัทที่มีต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบำยให้ปฏิบตัิ

กับพนกังำนอย่ำงเสมอภำพและเป็นธรรม โดยก ำหนดให้กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ำย กำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำร 
รวมทัง้กำรลงโทษพนกังำน ต้องกระท ำด้วยควำมยุติธรรม โปร่งใส และเหมำะสมกับพนกังำนนัน้ๆ ซึ่งขึน้อยู่กบั ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบตัิงำนในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทยงัสนบัสนนุกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำน
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ บริษัทยงัเปิดโอกำสและกระตุ้นให้พนกังำนทุกระดบัส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ในกำร
ปรับปรุงกำรกำรท ำงำนในแตล่ะหนว่ยงำน 

 
กำรปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ 
บริษัทเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลกูค้ำโดยกำรสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

และเปิดเผยข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกบัสนิค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ทนัต่อเหตกุำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ต่อลกูค้ำ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตำมสญัญำ ข้อตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลกูค้ำอย่ำงโปร่งใสและเท่ำเทียมกนั และให้ควำมส ำคญัใน
กำรรักษำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของลกูค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยไม่น ำข้อมลูดงักลำ่วมำใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/
หรือผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

 
กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ เจ้ำหนี ้และลกูหนี ้
บริษัทค ำนงึถึงควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทและพนกังำนจะ

ไม่มีกำรเรียก หรือรับ หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในกำรด ำเนินธุรกิจกบั คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้และลกูหนี ้ตลอดจน กำร
รักษำผลประโยชน์ร่วมกนัของ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้และลกูหนี ้โดยบริษัทจะปฏิบตัิตำมกฎหมำย สญัญำและข้อตกลงที่มีร่วมกนั
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อย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไข และข้อผูกพันในสญัญำ หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัท
จะแจ้งให้ คูค้่ำ เจ้ำหนี ้หรือลกูหนีท้รำบโดยดว่น เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึน้ 

 
กำรปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ 
บริษัทปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำโดยยึดหลกักำรค้ำเสรี ควำมเสมอภำคกนั และกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม โดย

บริษัทไมส่นบัสนนุให้มีกำรท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำ ใสร้่ำยป้ำยสี หรือโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำก
มลูควำมจริง หรือกระท ำกำรใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่กำรแขง่ขนั 

 
กำรปฏิบตัิตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
บริษัทมุง่เน้นกำรอยูร่่วมกบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมอยำ่งยัง่ยืน และตระหนกัถึง บทบำท หน้ำที่ และควำม

รับผิดชอบที่มีต่อชุมชน สงัคม และ สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีกำรก ำหนดและทบทวนนโยบำยและแผนงำนด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั ควำมมัน่คง และสิ่งแวดล้อม อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สำมำรถควบคุม และวดัผลกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนและบคุคลที่เก่ียวข้อง ในเร่ืองที่เก่ียวกบัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ควำมมัน่คง และสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภำพ รวมถึงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจำกนี ้บริษัทยังส่งเสริมกำรใช้
พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้พนกังำนมีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อชุมชน  สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภยัตอ่สงัคม หรือศีลธรรมอนัดีงำม และ/หรือเป็นกำรสง่เสริมอบำยมขุ 

 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และสำธำรณชน อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอต่อกำรตดัสินใจ และทนัเวลำ บริษัทจึงมีนโยบำยที่จะเผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของบริษัทผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลำดหลกัทรัพย์ (ELCID) ร่วมกบัเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenergy.co.th) ส ำหรับรำยงำนและข้อมลูทำงกำรเงิน 
ข้อมูลทั่วไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพย์ของบริษัท และกำรตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัท
ยงัได้มอบหมำยให้ นำยรังสรรค์ พวงปรำง รับผิดชอบงำนด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยท ำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้น ผู้
ลงทนุ นกัวิเครำะห์ และภำครัฐที่เก่ียวข้อง 

 
นอกจำกนี ้บริษัทก ำหนดให้พนกังำนทุกคนจะต้องปฏิบตัิหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่ำนัน้  กำร

กระท ำและกำรตดัสนิใจใดๆ จะต้องปรำศจำกอิทธิพลของควำมต้องกำรสว่นตวั ครอบครัว ญำติพี่น้อง หรือบคุคลอื่นท่ีรู้จกั
สว่นตวัเป็นกำรเฉพำะ โดยให้ปฏิบตัิตำมระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมำตรฐำนเดียวกนั 

 
บริษัทยงัก ำหนดให้พนกังำนทกุคนจะต้องไมน่ ำข้อมลูภำยในไปใช้ประโยชน์หรือแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง

หรือครอบครัวหรือพวกพ้องในทำงมิชอบ รวมถึงต้องรักษำข้อมูลและเอกสำรภำยในของบริษัทโดยไม่ เปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก และ/หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้อง ทัง้นี ้กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนกังำนจะต้องอยู่ในกรอบ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเทำ่ที่พนกังำนพงึได้รับมอบหมำยเทำ่นัน้ 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 9 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ

ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรบริษัท 
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน หรือ หนึ่งในสำมของ
จ ำนวนคณะกรรมกำรทัง้หมดแล้วแต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ  และก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทจ ำนวนหนึ่งในสำมของ
คณะกรรมกำรบริษัทจะต้องพ้นจำกต ำแหนง่ทกุครัง้ของกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยให้คณะกรรมกำรบริษัทซึ่ง
อยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ พ้นจำกต ำแหนง่ ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทท่ีพ้นจำกต ำแหน่งดงักลำ่วไม่อำจแบ่งได้พอดีหนึ่ง
ในสำม ก็ให้ใช้จ ำนวนที่ใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสำม 

 
บริษัทมีกำรแยกอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับผู้ บริหำรระดับสูงไว้อย่ำงชัดเจน โดย

คณะกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในระดบันโยบำย ในขณะ
ที่ผู้บริหำรท ำหน้ำที่บริหำรงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด  ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดให้ประธำน
กรรมกำรต้องเป็นกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ เพื่อเป็น
กำรแบง่แยกหน้ำที่ระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูล และกำรดบริหำรงำนประจ ำออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน และ
ช่วยให้มีกำรถ่วงดลุอ ำนำจอยำ่งเพียงพอ รวมถึงป้องกนัไม่ให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดมีอ ำนำจเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี ้บริษัทยงั
ได้ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกรรมกำรผู้จัดกำร ใหญ่ไว้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุตำ่งๆ อยำ่งชดัเจน 

 
บริษัทได้จดัให้มีเลขำนกุำรบริษัท โดยมีหน้ำที่ช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจดัประชมุคณะกรรมกำร เช่น 

กำรนดัหมำยกำรประชุม กำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม และ กำรจดัส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรพร้อมเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ เป็นต้น นอกจำกนี ้เลขำนกุำรบริษัทยงัมีอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 89/15 วรรค
หนึง่ แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งก ำหนดให้เลขำนกุำรบริษัทรับผิดชอบกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้1) กำรจดัท ำ
และเก็บรักษำ ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมและรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร และผู้ ถือหุ้น และรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท  2) กำรเก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำร หรือผู้บริหำร และ 3) กำรด ำเนินกำร
อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด 

 
คณะอนกุรรมกำร 
 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 

และ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อช่วยในกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีกำรก ำหนดขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ อย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ที่
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เก่ียวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

 
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 
 
บริษัทก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมข้อพึงปฏิบตัิที่ดีส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Code of Best 

Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรต้องเข้ำใจ และทรำบถึงบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซือ่สตัย์สจุริต และค ำนงึถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นส ำคญั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรมี
บทบำทที่ส ำคญัในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท เช่น วิสยัทศัน์และ
ภำรกิจ กลยทุธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสีย่ง และแผนงำนและงบประมำณ รวมทัง้ก ำกบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ำยจดักำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย และแผนท่ีก ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภำพ 

 
ในกำรพิจำรณำกำรเข้ำท ำรายการที่อำจมีควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจำรณำภำยใต้หลกักำรกำร

รักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้บริษัทมีแนวทำงป้องกันควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั โดยก ำหนดให้บคุคลที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัรำยกำรหรือมีสว่นได้เสยี
จำกกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัต้องแจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสมัพนัธ์หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และ
ต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำร รวมถึงไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิในกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว กำรพิจำรณำ
เข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัต้องพิจำรณำรำคำ และเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก และต้อง
ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เก่ียวข้อง นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
หน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั และน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และบริษัทก ำหนดให้
มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในรำยงำนประจ ำปี และแบบแสดงรำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) ด้วย 

 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรควบคมุภำยใน โดยบริษัทได้จัดตัง้สว่นตรวจสอบภำยในขึน้เพื่อท ำ

หน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคมุภำยในของบริษัทให้มีประสทิธิผล และประสทิธิภำพส ำหรับกำรควบคมุทำงด้ำนกำรเงินและ
กำรปฏิบตัิงำนตำมระเบียบและนโยบำยของบริษัท นอกจำกนี ้บริษัทยงัได้ว่ำจ้ำง บริษัท ควอนตัม้ พอยท์ คอนซลัติง้ 
จ ำกดั เป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษัททัง้ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบตัิกำร ทัง้นี ้ที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจะปฏิบตัิงำนโดยเป็น
อิสระจำกสว่นตรวจสอบภำยใน จึงเท่ำกับว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษัทผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบ 2 ชุด เพื่อให้
บริษัทเกิดควำมมัน่ใจวำ่แต่ละสว่นงำนมีนโยบำยและวิธีกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม และมีกำรควบคมุภำยในที่ดี ส ำหรับ
กำรรำยงำนผลกำรประเมินและตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน บริษัทก ำหนดให้สว่นตรวจสอบภำยในและที่ปรึกษำด้ำน
กำรตรวจสอบภำยในจัดท ำรำยงำนและน ำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำม ในอนำคตบริษัท
อำจจะปรับให้มีเฉพำะส่วนตรวจสอบภำยในที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน โดยบริษัทและคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบจะร่วมกันพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นในกำรใช้ที่ปรึกษำด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
(รำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบควบคมุภำยใน แสดงไว้ใน สว่นท่ี 2 ข้อที ่10. เร่ืองกำรควบคมุภำยใน) 

 
นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเสีย่ง จึงจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสีย่ง เพื่อช่วยคณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงในภำพรวมของทัง้องค์กรส ำหรับให้ฝ่ำย
บริหำรน ำไปปฏิบตัิ บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหน้ำที่รำยงำนควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอปุสรรคต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจที่มีอยูใ่นปัจจบุนั หรืออำจจะเกิดขึน้ในอนำคต พร้อมข้อเสนอแนะ หรือมำตรกำรในกำรจดักำรควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวให้อยู่ในระดบัที่สำมำรถยอมรับได้ รวมถึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจำกฝ่ำยบริหำรที่ได้จำกกำรปฏิบตัิตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ง ตอ่คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
 
บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ และมีกำรประชุมพิเศษตำมควำม

เหมำะสม โดยก่อนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทจะต้องก ำหนดวำระกำรประชุม และแจ้งให้กรรมกำรทรำบลว่งหน้ำไม่
น้อยกวำ่ 7 วนั พร้อมจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร และเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุ เพื่อให้คณะกรรมกำรมี
เวลำศกึษำข้อมลู และได้รับข้อมลูส ำหรับกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษำ
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีกำรอื่นและก ำหนดนดัประชุมเร็วกว่ำนัน้ก็ได้ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรแต่ละคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสงัเกตต่ำงๆ ได้อย่ำง
อิสระ โดยในบำงวำระอำจมีผู้บริหำรระดบัสงู หรือบคุคลที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมด้วยเพื่ออธิบำย แสดงควำมคิดเห็น 
และตอบข้อซกัถำมของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติเสียงข้ำงมำกเป็นหลกั 
โดยให้กรรมกำรคนหนึง่มีเสยีงหนึง่เสยีง โดยกรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุและไมม่ีสทิธิออกเสียงลงคะแนน
ในวำระนัน้ ถ้ำคะแนนเสยีงเทำ่กนั ประธำนในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

 
ในกำรประชุมแต่ละครัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจะเข้ำร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรำยงำนกำรประชุม 

และจดัสง่ให้ประธำนกรรมกำรบริษัทพิจำรณำลงลำยมือช่ือรับรองควำมถกูต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวำระแรก
ของกำรประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุตำ่งๆ เพื่อสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงอิง 

 
ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวนทัง้หมด 7 ครัง้ และ 11 ครัง้ 

ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรแตล่ะทำ่นมีดงันี ้
 

รายชื่อ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2554 ปี 2555 
1) พลต ำรวจเอก สนุทร ซ้ำยขวญั 1/ 0/7 7/11 
2) นำยพิทกัษ์ รัชกิจประกำร 7/7 11/11  
3) นำยพงษ์ศกัดิ์ วชิรศกัดิ์พำนิช 0/7  7/11  
4) นำงเลศิลกัษณ์ ณฏัฐสมบรูณ์ 7/7  11/11  
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รายชื่อ 
การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

ปี 2554 ปี 2555 
5) นำยศกัดิ์อนนัต์ วจิิตรธนำรักษ์ 6/7 10/11  
6) นำยรังสรรค์ พวงปรำง 7/7  11/11  
7) นำงฉตัรแก้ว คชเสนี 2/ 5/7 8/11  
8) นำยสพุจน์ พิทยพงษ์พชัร์ 3/ 0/7  8/11  
9) นำยเทยีร เมฆำนนท์ชยั 3/ 0/7  8/11  
หมำยเหต:ุ 1/ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2555 เม่ือวนัที่ 27 เมษำยน 2555 มีมติแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 2/   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2554 เม่ือวนัที่ 28 เมษำยน 2554 มีมติแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 
 3/ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2555 เม่ือวนัที่ 29 มีนำคม 2555 มีมติแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทแทน

กรรมกำรบริษัทที่ลำออกจำกต ำแหน่ง 

 
คำ่ตอบแทน 
 
บริษัทมีแนวทำงในกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของกรรมกำรให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเพียงพอส ำหรับกำรจูงใจ

ให้กรรมกำรที่มีควำมสำมำรถและสร้ำงประโยชน์ให้กับบริษัทอยู่ร่วมงำนกับบริษัทในระยะยำว  โดยไม่มีกำรจ่ำย
คำ่ตอบแทนที่มำกเกินควร ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมในเร่ืองต่ำงๆ ได้แก่ 
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผลกำรด ำเนินงำน และผลประกอบกำรของบริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ และ
อตัรำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรส ำหรับบริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจและอตุสำหกรรมที่ใกล้เคียงกนั นอกจำกนี ้ค่ำตอบแทนของ
คณะกรรมกำรจะต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี 

 
กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 
 
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรม และกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำร

ผู้ที่เก่ียวข้อง ในระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และผู้บริหำร เป็นต้น เพื่อให้มี
กำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง บริษัทสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมหลกัสตูรกำรอบรมที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีควำม
ตระหนกัและเข้ำใจในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลกัสตูรต่ำงๆ  ของ
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”) 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกับดแูล และห้ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ใช้ข้อมูล

ภำยในที่มีสำระส ำคญัของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง  และบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
รวมถึงกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของ
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท ไว้ดงันี ้
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1) ห้ำมไมใ่ห้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทในระดบัตำ่งๆ น ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของ
บริษัทไปเปิดเผยกบัหนว่ยงำนหรือบคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง 

2) ห้ำมไมใ่ห้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทในระดบัตำ่งๆ น ำควำมลบั และ/หรือข้อมลูภำยในของ
บริษัทไปแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
และไมว่ำ่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไมก็่ตำม 

3) ห้ำมไมใ่ห้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทในระดบัตำ่งๆ ท่ีทรำบข้อมลูเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัท หรือข้อมลูภำยในของบริษัทท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรัพย์ ซึง่ยงัไม่ได้
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน ท ำกำรซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทจนกวำ่ข้อมลูนัน้จะได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน 
ข้อห้ำมนีใ้ห้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ผู้ ใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบงัคบั
ดงักลำ่วจะถือวำ่กระท ำผิดอยำ่งร้ำยแรง และมีโทษตำมกฎหมำย 

4) กรรมกำรและผู้บริหำรต้องเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 รวมถึงบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

5) บริษัทก ำหนดโทษทำงวินยัส ำหรับผู้แสวงหำผลประโยชน์จำกกำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้ หรือน ำไป
เปิดเผยจนอำจท ำให้บริษัทได้รับควำมเสยีหำย โดยพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตกัเตือนด้วย
วำจำ กำรตกัเตือนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำรพ้นสภำพกำรเป็นพนกังำนด้วยเหตไุล่
ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท รับทรำบถึงแนวทำงในกำรป้องกนักำรน ำข้อมลู

ไปใช้ประโยชน์ ตำมที่กลำ่วข้ำงต้น 
 

9.6 บุคลากร 
 

9.6.1 จ ำนวนบคุลำกร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีพนกังำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย) จ ำนวน 3,813 คน ประกอบไปด้วยบคุลำกรในบริษัท จ ำนวน 590 คน และบคุลำกรในบริษัทยอ่ย จ ำนวน 3,223 คน 
ทัง้นี ้บคุลำกรในแตล่ะสำยงำนหลกัสำมำรถแสดงได้ ดงันี ้

 

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

PTG PTC 
1. ฝ่ำยนโยบำยและแผน 39  16  
2. ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 117  -  
3. ฝ่ำยกำรขำยและกำรตลำด 37  -  
4. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 25  47  
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สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

PTG PTC 
5. ฝ่ำยบริหำรทัว่ไป -  76  
6. ฝ่ำยธุรกิจขนสง่ 330  -  
7. ฝ่ำยบริหำรกลำง - 2 
8. ฝ่ำยบริหำรค้ำปลกี -  3,065  
9. ส ำนกักรรมกำรผู้จดักำร 12  1  
10. สว่นตรวจสอบภำยใน 7  16  
11. สว่นควำมปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 6 - 
12. สว่นประกนัคณุภำพ 14 - 
รวมทัง้หมด 590 3,223 

 
9.6.2 คำ่ตอบแทนพนกังำน 

 
ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนให้แก่พนกังำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริหำรของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย) ดงันี ้
 

รายชื่อ 
ปี 2554 ปี 2555 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ล้านบาท) 

1) เงินเดือน โบนสั และคำ่ลว่งเวลำ 2,272 259.56 3,813 454.79 
2) คำ่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทนุส ำรอง

เลีย้งชีพ กองทนุประกนัสงัคม และ
สวสัดิกำรอื่นๆ 

2,272  23.08 3, 813 33.91 

รวมทัง้หมด 2,272  282.64 3, 813 488.71 

 
9.6.3 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ 

 
– ไมม่ี – 
 

9.6.4 นโยบำยในกำรพฒันำบคุลำกร 
 
บริษัทตระหนกัดีวำ่บคุลำกรในแตล่ะฝ่ำยและทกุระดบัชัน้มีควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสง่เสริมให้

บคุคลกรในบริษัทให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำน เพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้พนกังำนทกุ
คนมีควำมรู้อย่ำงครบถ้วนในงำนที่ตนเองรับผิดชอบ บริษัทจึงได้จดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมพนกังำนขึน้ที่คลงัหนองแคเพื่อท ำ
หน้ำที่ 1) ฝึกอบรมควำมรู้พืน้ฐำนท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนให้กบัพนกังำนใหม่ทกุคน เพื่อให้พนกังำนใหม่เกิดควำมเข้ำใจ
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และสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำง ถกูต้อง ปลอดภยั และเป็นไปตำมกฎระเบียบของบริษัท  2) ฝึกอบรมประจ ำปี เพื่อให้
พนกังำนได้ทบทวนควำมรู้ในเร่ืองกำรป้องกันและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และ 3) ฝึกอบรมเพื่อ
พฒันำควำมรู้เฉพำะด้ำน เช่น หลกัสตูรพฒันำผู้จัดกำรสถำนีบริกำรใหม่ หลกัสตูรกำรบริหำรงำนร้ำนสะดวกซือ้  และ
หลกัสตูรทกัษะกำรขำยแบบมืออำชีพ หลกัสตูรเทคนิคกำรโน้มน้ำวจูงใจส ำหรับงำนขำย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนในแตล่ะหนว่ยงำน 

 


