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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
.

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
สํานักงานกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาด

สายงานผลิตและวัตถุดิบ

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานบริหารและ
สํานักงาน
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด
ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายศรัณย สมุทรโคจร1
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ1
นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา1
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ1

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. นายศรัณน สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2553

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม คือ นายถกล ถวิลเติมทรัพย นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย และนายอิสสระ
ถวิลเติมทรัพย โดยกรรมการสองในสามคนตองลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ สําหรับเลขานุการบริษัท
ไดแก นางสาวธนธรณ สุขอราม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังนี้
1. ดูแลและจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนและมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการดําเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติ
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
3. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนิงานของบริษัทฯ เชน วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย
กลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ เป า หมายและแผนการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป า หมายทางการเงิ น และ
งบประมาณของบริษัทฯ
4. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริษัทฯ ที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชนของ
บริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
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5. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. จัดใหมีรายงานประจําปของบริษัทฯ และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่กฎหมายหรือ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของกําหนด
7. กํากับดูแลและจัดใหมีกลไกกํากับดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวน
เสียกับบริษัทฯ
8. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือพิจารณาและใหความเห็นเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ในการเขาทําธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯ และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ/หรือขอบังคับที่บริษัทฯ กําหนด
9. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงตั้งกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปนรองประธานกรรมการ
10. กําหนดและแกไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
11. สรรหาและแต ง ตั้ ง บุค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ และประสบการณ ต ามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
เห็นสมควร รวมทั้ง มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
12. สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติค รบถวนตามกฎหมายและ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ
13. พิจารณาและกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง โดยคํานึงถึง
ปจ จัยตา ง ๆ ที่เหมาะสม เชน ผลการประเมิน งาน ตํา แหนง ขอบเขตหนา ที่และความรับผิด ชอบ
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถ และประสบการณ แรงจูงใจในการทํางานใหบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เปนตน
14. พิ จ ารณาจํ า นวนค า ตอบแทนของกรรมการที่ เ หมาะสมตามหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยค า ตอบแทนที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ
15. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง และพิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของ
ผูบริหารระดับสูงตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
16. แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย และสรรหาและแตงตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงกรรมการในกรรมการชุด
ยอย รวมทั้ง กําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย
17. แตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และแตงตั้งกรรมการคนใด
คนหนึ่งที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารเปนกรรมการผูจัดการ รวมทั้ง กําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
18. แต ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ความรู ความสามารถ และประสบการณ ต ามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปนเลขานุการบริษัท
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19. แตงตั้งและ/หรือมอบอํานาจใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอํานาจดําเนินการใด
ที่อยูภายในขอบอํานาจของกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการ
บริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
20. กํากับดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุมและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ อยาง
เหมาะสม
21. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส
ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาน มีความเทาเทียมกันและนาเชื่อถือ
22. กําหนดและแกไขเพิ่มเติมระเบียบและขอบังคับภายในของบริษัทฯ ในเรื่องตาง ๆ
23. มีอํานาจ หนา ที่และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
9.1.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ไวดังนี้
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาและจัดทํานโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน
และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปจจัยทางธุรกิจตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อนําเสนอและ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ
เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กําหนดโครงสรางองคกรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึง นโยบายเกี่ยวกับการ
คั ด เลื อ ก การฝ ก อบรม การว า จ า ง และการเลิ ก จ า งพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ โดยอาจมอบหมายให
กรรมการผูจัดการของบริษัท และ/หรือผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทฯ ใน
การลงนามในสัญญาจางแรงงาน

สวนที่ 2 หนาที่ 77

บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการใหม ๆ และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทฯ
ลงทุ น หรื อ เข า ร ว มลงทุ น กั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ องค ก รทางธุ ร กิ จ อื่ น ใด ในรู ป แบบที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณา
และอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใด
ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ภายใตอํานาจวงเงินที่ไดกําหนดไว ในจํานวนเงิน
ตั้งแต 10 ลานบาท แตทั้งนี้ไมเกิน 50 ลานบาท
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ
จํา นํา จํา นอง ค้ํ า ประกัน และการอื่ น รวมถึง การซื้ อขายและจดทะเบี ย นกรรมสิท ธิ์ ที่ดิ น ใดๆ ตาม
วัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเขาทํานิติกรรมสัญญา
และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ทั้งนี้ ภายใตอํานาจวงเงินที่ได
กําหนดไว ในจํานวนเงินตั้งแต 10 ลานบาท แตทั้งนี้ไมเกิน 50 ลานบาท
6. พิจารณาและใหขอเสนอแนะหรือความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ขอเสนอ หรือการ
เขาทําธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกวาวงเงินที่ไดกําหนดไว และ/
หรื อ ที่ ก ฎหมายและกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ข อ บั ง คั บ บริ ษั ท กํ า หนดให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น หรื อ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
หรือการดําเนินการใด ๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
8. มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. แตงตั้งและ/หรือมอบหมายใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทําการใด ๆ
ที่อยูภายในขอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะ
กรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
10. พิจารณาและอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการ เพื่อใหผูที่ไดรับแตงตั้งและ/หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจทราบ
ถึ ง ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและอํ า นาจของตนเอง และเพื่ อ ใช เ ป น คู มื อ ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
หลักฐานอางอิง และเปนไปตามขั้นตอนอยางมีระบบ
11. มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํ า นาจ หน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารข า งต น อยู ภ ายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเขา
ดําเนินการหรือทํา ธุรกรรมใด ๆ ที่มีหรืออาจมีค วามขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือเปนการเขาทํา
รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามที่ ก ฎหมายและกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ
กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหคณะกรรมการบริหารให
ความเห็นและนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดําเนินการตามที่กฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดตอไป
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9.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อ

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ
2. นายชูศกั ดิ์ ปรัชญางคปรีชา
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ1
1

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ
ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงาน
เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องตางๆ เพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตองและใชประโยชนไดดี เพื่อให
บริษัทฯ มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit ) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อให
มั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการเปดเผย
ขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก)

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

(ข)

การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค)

การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวา
จําเปน ดวยคาใชจายของบริษัทฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายศรัณย สมุทรโคจร
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท การบริหารความ
เสี่ยงตอ งครอบคลุม การจัด หาวัตถุดิ บและการให เงิน สงเสริม เกษตรกร การผลิต การตลาด และ
การเงิน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ
2. กําหนดทิศทางและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบและการให
เงินสงเสริมเกษตรกร โดยรวมถึง ความเสี่ยงที่บริษัทจะไมสามารถจัดหาออยเขาสูกระบวนการผลิต
อยางพอเพียง และความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการใหเงินสงเสริมเกษตรกร
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3. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต โดยรวมถึง ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพ
ของการผลิต และความเสี่ยงที่เกิดจากความไมตอเนื่องของการผลิต
4. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการการตลาดและการขาย โดยรวมถึง ความเสี่ยง
จากความผันผวนของราคาน้ําตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. กําหนดกรอบนโยบายในการใชตราสารทางการเงิน เชน สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาลทราย
ลวงหนา สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ฯลฯ เพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินของ
บริษัท
6. วางกรอบนโยบาย และหลักการในการทําประกันภัยของสินทรัพยประเภทตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได
7. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและผลักดันใหเกิดความ
รวมมือทุกระดับของพนักงานทั้งนี้ตองสามารติดตามดูแล ประเมินและรักษาระดับความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
8. พั ฒ นาและทบทวนระบบการจั ด การและบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
9. กําหนดการจัดทํารายงานความเสี่ยงและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุง
แกไข
10. ปฎิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.1.5

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 14 มกราคม 2554 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นางพรพรรณ บุญชัยศรี
นายภราดร จินดาวงศ
นางสาวสุรวีร พวงทอง

หมายเหตุ

1.

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริหารและสํานักงาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการสายงานการผลิตและวัตถุดิบ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน

นางพรพรรณ บุญชัยศรี เริ่มปฎิบัติหนาที่เปนผูชวยกรรมการผูจัดการ ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 มีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจและหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ไวดังนี้
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(1)

รับผิดชอบดูแลเรื่องการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ รวมถึงการ
กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและ
แผนการดํ า เนิ น งาน เป า หมายทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท

(2)

พิจารณา เจราจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตอํานาจ
วงเงินที่ไดกําหนดไว ในจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท

(3)

พิ จ ารณาการเข า ทํ า นิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อ เจรจาต อ รองสั ญ ญาใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงาน และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงาน
ประจําวันของบริษัทฯ ที่มีมูลคาเกินกวาวงเงินที่ไดกําหนดไว เพื่อใหความเห็นและเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูมีสวนรับผิดชอบใน
เรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและหาขอสรุปตอไป

(4)

กําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคา เปนตน ภายใตอํานาจวงเงินที่ไดกําหนดไว ในจํานวนเงินไมเกิน 10
ลานบาท

(5)

พิจารณาจาง แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสมของพนักงานของบริษัทฯ ที่ไมใชผูบริหารระดับสูง ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร

(6)

แตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการและ/หรือ การบริหารงานประจําวันของ
บริษัท

(7)

แตงตั้งและ/หรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทําการใด ๆ ที่อยูภายใน
ขอบเขตอํานาจของกรรมการผูจัดการ ตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการ
ผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได

(8)

มี อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารขางตน อยูภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเขาดําเนินการหรือทําธุรกรรม
ใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท
เปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหกรรมการผูจัดการพิจารณาใหความเห็นและนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและดําเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของ
บริษัทฯ กําหนดตอไป
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9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 12 คน โดยประกอบดวยกรรมการ
อิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
1. ผูถือหุนคนหนี่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดใน
การเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใชวิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคล
แตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมี
อยู โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือนอยเพียงใดไมได
โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด

9.2.2

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่แบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
ในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ เพื่อใหคณะกรรมการ
บริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร
9.2.3

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยทั้ ง หมดต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การ
คัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน
9.2.4

การสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่กําหนดและวางกลยุทธใน
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีหนาที่ในการพัฒนาและทบทวนระบบ
การจัดการและบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในปบัญชี 2552 บริษัทฯมีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัทฯ จํานวน 3,062,500 บาท โดยเปนการ
จายคาตอบแทนในลักษณะของเบี้ยประชุม และผลตอบแทนรายป ใหแกกรรมการรวม 5 ราย และมีการจาย
คาตอบแทนจํานวน 9,286,000 บาท ในรูปเงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหารจํานวน 5 ราย
ในปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัท จํานวน 3,092,500 บาท โดยเปนการ
จา ยค า ตอบแทนในลั ก ษณะของเบี้ ย ประชุ ม และผลตอบแทนรายป ใหแ ก ก รรมการรวม 5 ราย และมี ก ารจ า ย
คาตอบแทนจํานวน 17,731,500 บาท ในรูปเงินเดือนและโบนัสใหกับผูบริหารจํานวน 6 ราย
คาตอบแทนตางๆ ที่บริษัทฯ จายใหกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้
(หนวย: บาท)
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายศรัณย สมุทรโคจร1
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ1
นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา1
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ1
รวม

หมายเหตุ

ปบัญชี 2552
ปบัญชี 2553
ไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2554
เบี้ยประชุม ผลตอบ
รวม เบี้ยประชุม ผลตอบ
รวม เบี้ยประชุม ผลตอบ
รวม
แทนรายป
แทนรายป
แทนรายป
90,000 1,200,000 1,290,000
45,000 1,300,000 1,345,000
30,000
30,000
80,000 400,000 480,000
40,000 400,000 440,000
20,000
20,000
80,000 400,000 480,000
40,000 400,000 440,000
10,000
10,000
70,000 400,000 470,000
40,000 400,000 440,000
20,000
20,000
70,000 272,500 342,500
40,000 387,500 427,500
20,000
20,000
10,000
10,000
25,000
25,000
20,000
25,000
20,000
20,000
390,000 2,672,500 3,062,500 110,000 2,887,500 3,092,500 175,000
0 175,000

1. นายศรัณย สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2553

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ไดมีการอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
จํานวน
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

1 ทาน
8 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
(บาทตอครั้ง)
15,000
10,000

ผลตอบแทนรายปในการทําหนาที่
กรรมการบริษัท (บาท)
400,000
150,000
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คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1 ทาน
2 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาทตอครั้ง)
15,000
10,000

ผลตอบแทนรายปในการทําหนาที่
กรรมการตรวจสอบ (บาท)
150,000
100,000

เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร
(บาทตอครั้ง)
15,000
10,000

ผลตอบแทนรายปในการทําหนาที่
กรรมการบริหาร (บาท)
150,000
100,000

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
จํานวน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1 ทาน
3 ทาน

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จํานวน
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1 ทาน
3 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (บาทตอครั้ง)

ผลตอบแทนรายปในการทําหนาที่
กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท)

15,000

150,000

10,000

100,000

9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตารางตอไปนี้สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
หมายเหตุ

นายสุเทพ วงศวรเศรษฐ
นายถกล ถวิลเติมทรัพย
นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย
นายอํานาจ รําเพยพงศ
นายศรัณย สมุทรโคจร1
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ1
นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา1
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ1

ต.ค. 51 – ก.ย. 52

ต.ค. 52 – ก.ย. 53

ต.ค. 53 – ธ.ค. 53

จำนวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
6/8
8/8
8/8
7/8
7/8
-

จำนวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

จำนวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
3/3
3/3
2/3
3/3
3/3
2/2
2/2
2/2
2/2

1. นายศรัณย สมุทรโคจร ดร. ธวัชชัย นาคะตะ นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา และนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2553
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ตารางตอไปนี้สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
ต.ค. 53 – ปจจุบนั
รายชื่อ
1. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ
2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางคปรีชา
3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ

จำนวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

9.5 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญเปนอยางยิ่งตอบริษัทฯ ใน
การเพิ่ ม มู ล ค า สง เสริ ม การเติ บโตอย า งยั่ ง ยื น เพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขัน ของบริ ษั ท ฯ และนํ า ไปสู ค วาม
เจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผู
ลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/53 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2553 ไดมีมติอนุมัตินโยบาย
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่ดีในทุก
ระดับขององคกร ดวยความซื่อสัตยสุจริต และความโปรงใส ไมมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูถือหุน
โดยรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลว ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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โดยแตละหมวดมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
9.5.1

สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน1 โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. การเปดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนขอมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุน แกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา อยาง
นอยตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุมผูถือ
หุน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนที่
จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายละเวนไมกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
2. การเปดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่
ในการประชุมผูถ ือหุน และจะไมกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุม
เพื่อออกเสียงลงมติไมควรมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับวาระที่ประชุม โดยใหประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาใหเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปดโอกาสใหผู
ถื อหุน สงคํ า ถามลว งหนา ที่เกี่ยวขอ งกับ วาระในการประชุม ผู ถือหุน กอนวั น ประชุม ตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควร
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน

1

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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9.5.2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางในฐานะอื่นนอกเหนือจากฐานะผูถือหุน เชน ผูถือหุนทั้งที่เปนกรรมการ
ผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ จะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง
ๆ ซึ่งรวมถึงหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาและการพิจารณาขอเสนอดังกลาวของผูถือหุน
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหุนรายใหญที่เปนผูบริหารจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและการพิจารณาขอเสนอดังกลาวของผูถือหุน
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
3. การมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถมาประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกลาวไปยังผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม
4. การใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน
การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมี
ขอโตแยงในภายหลัง
5. การแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
6. แนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสีย
ตามที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทฯ ทราบ
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9.5.3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย เชน ลูกคา พนักงาน คูคา ผู
ถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และ
ผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
ความสําคัญและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวน
ไดเสีย ในการสร า งความมั่ง คั่ ง ความมั่น คงทางการเงิ น และความยั่งยืน ของกิจ การ โดยมีแ นวนโยบายสํา คัญ ที่
เกี่ยวของ ดังนี้
บริษัทฯ ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญผูมีสวนไดเสียทุกกลุม การประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัทและ
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักปฏิบัติใน
การดําเนินงาน
9.5.4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การควบคุมภายในและการทํารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดให
การทํารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนตอประชาชนและมีหนาที่
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ.
หลักทรัพยฯ”) แลว การเขาทํารายการดังกลาวจะตองเปนไปตามที่พรบ. หลักทรัพยฯ กําหนดดวย
ปจจุบันมีผูถือหุนรายใหญบางรายของบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจคลาย
กับ บริษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ยอ ย แต มิ ไ ดมี ก ารดํ า เนิน งานอย า งเป น สาระสํ า คั ญ ทั้ ง นี้ น ายถกล ถวิล เติ ม ทรั พ ย นาย
สมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย และนายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ไดมีหนังสือถึงสํานักงานก.ล.ต. เพื่อยืนยันวาตนเองและ
บุคคลที่เกี่ยวของ2 ไมมีนโยบายการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงหรือแขงขันหรือมีรายการระหวางกันในลักษณะที่มี
ผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

2

“บุคคลที่เกี่ยวของ” มีความหมายตามบทนิยามที่ไดกําหนดไวภายใตประกาศ กจ. 17/2551
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ในการนี้บริษัทฯ จะดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณี
ไมประกอบธุรกิจที่คลายคลึงหรือแขงขันหรือมีรายการระหวางกันในลักษณะที่มีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับ
ผลประโยชนที่ดีท่ีสุดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย โดยผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณี
จะตองรายงานตอบริษัทฯ หากผูบริหาร หรือผูถือหุนเขาไปถือหุนบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานคลายคลึง
กับบริ ษั ทฯ หรื อ บริ ษัทย อย เพื่ อ ให บริ ษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาวา การถือ หุน ดัง กลา วขัดต อ
ผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือไม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด และปฏิบัติงานเปนไปดวยความ
โปรงใส โดยมีการตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอไป
2. การเปดเผยขอมูล
บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ที่จําเปนสําหรับผูถือหุนอยางถูกตอง โปรงใส และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุนทั่วไป ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.kbs.co.th) โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ และเมื่อบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนตอประชาชน และนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปดวย
3. การเปดเผยนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวผานชองทางตาง ๆ เชน รายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท (www.kbs.co.th) เปนตน
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน
ของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป
5. การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ ไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของ
การประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ ใน
รายงานประจําป
9.5.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน มีประสบการณ
ความรูความสามารถ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม และ
ความสําคัญในการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน และ
ดูแลใหบริษัทมี ระบบงานที่ใ ห ค วามเชื่ อมั่ นไดวา กิจ กรรมตางๆของบริษั ท ไดดําเนิน ไปในลัก ษณะที่ถูก ตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
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9.5.5.1

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ ปจจุบัน จํานวนกรรมการของบริษัทฯ มี
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 12 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งใหมจากที่ประชุมผูถือหุนได
2. กรรมการบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา
3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซึ่งมีความเขมงวดไมนอยกวาคุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ
กําหนด
4. บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน
โดยกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกํากับดูแลปฏิบัติงานของฝายบริหารและหนาที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
5. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานขอมูลการเปนกรรมการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่น การเปนหุนสวนผูจัดการในหาง
หุนสวนสามัญ หรือการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดความรับผิด ใหบริษัทฯ
ทราบ ตามหลักเกฑณและวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทํา
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9.5.5.2

คณะกรรมการชุดยอย

บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การเปดเผยขอมูลของบริษัท และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน
ตน
9.5.5.3

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปน
ประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู พิ จ ารณากํ า หนดจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
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4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดแนวทางในการทํา
รายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือ
หุนโดยรวมเปนสําคัญ และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการ
เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
5. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดระบบการควบคุมดาน
การดําเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจําปและประจํา
ไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป และรวมประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปดเผยตอผูลงทุน
7. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดนโยบายดานการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อยางครอบคลุมทั้งองคกร โดยมอบหมายใหฝายจัดการเปน
ผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนประจํา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
9.5.5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยทุก 3 เดือน และหากมีวาระที่ตัองพิจารณาเปนพิเศษ อาจจัดให
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กอนถึงกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน เวนแตกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
แจงการประชุมคณะกรรมการลวงหนานอยกวา 7 วัน ก็ได
2. บริษัทฯ ไดจัดใหฝายจัดการทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ําเสมอ
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่อง
และทันการ
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากําหนดวาระในการประชุม โดย
อาจปรึกษาหารือกับกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยกรรมการแตละ
คนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได
4. ประธานกรรมการเปน ผูดําเนินการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลของฝา ยจัด การ และ
เพียงพอสําหรับการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน
5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผูบริหาร พนักงาน ที่ป รึกษาของบริษัทฯ เข ารวมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ หรือเลขานุการ
บริษัทฯ หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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7. คณะกรรมการบริ ษัท มีน โยบายให ก รรมการที่ ไ มเ ปน ผูบริ ห ารมี โ อกาสที่จ ะประชุ ม ระหวา งกัน เองตาม
ความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย
และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย
9.5.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัทฯ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจํา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
รว มกัน พิ จารณาผลงานและปญ หา เพื่อการปรับ ปรุงแกไขตอ ไป โดยมีก ารกําหนดบรรทัดฐานที่จ ะใช
เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะ
ในบางเรื่อง ซึ่งไมไดมุงที่กรรมการผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล
9.5.5.6 คาตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณาบนพื้นฐานของความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เชน กรรมการที่เปนสมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ การทํ า หน า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนตน
2. ค า ตอบแทนของกรรมการผู จั ด การและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนเปน
เงิ น เดือน โบนั ส และผลตอบแทนจูง ใจในระยะยาว ควรสอดคล องกั บ ผลงานของบริ ษัท ฯ และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
3. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการ
ผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารดังกลาวควรเสนอ
ผลการประเมินกรรมการผูจัดการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
9.5.5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปน
ตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2. บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมทุกคนไดรับเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางเพียงพอ รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
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3. กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรจัดใหมีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได และใหกรรมการผูจัดการรายงานแผนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา
4. บริ ษัทฯ มี น โยบายส งเสริม และอํา นวยความสะดวกในการจั ด โครงการสํ า หรั บพั ฒ นาผู บริ ห าร โดยให
กรรมการผูจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ไดทาํ ไปในระหวางป
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษา
ขอมูลและเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ
จะตองอยูในกรอบหนาที่และความรับผิดชอบเทาที่พนักงานผูนั้นไดรับมอบหมายเทานั้น โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนว
ทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณ
อักษร โดยผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 และ บริษัทฯ
ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหารเพื่อไดรับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด
บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกํากับดูแล ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นําขอมูล
ภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดขอหามไวในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน วาไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
นําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของตนใน
การซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหุนของ
บริษัทฯ
3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน รวมถึงขอมูลสําคัญอื่นๆ ตอสาธารณชน และควรรอคอย
อยางนอย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว กอนที่จะซื้อหรือขายหุนของ
บริษัท
4. บริษัทฯ ไดใหความรูความเขาใจแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“พรบ. บริ ษั ท มหาชนฯ”) และพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพยฯ”) หนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหาร และขอหามในการใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุน
รวมทั้ง บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ ตามพรบ. หลักทรัพยฯ
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9.7 สํานักตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการตรวจสอบที่ดีจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให
การทํางานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงไดจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทําหนาที่ใน
การตรวจสอบ ซึ่งขอบเขตอํานาจหนาที่ของสํานักตรวจสอบภายใน มีดังตอไปนี้
1. จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ป ซึ่ ง แสดงถึ ง เป า หมายที่ ใ ห น้ํ า หนั ก และความสํ า คั ญ ในการ
ตรวจสอบ
2. ดูแล จัดทําแผนการดําเนินการตรวจสอบ โดยใหสอดคลองตามแผนการตรวจสอบประจําป
3. ดูแล และดําเนินการตรวจสอบตามแผนดําเนินการตรวจสอบ
4. ประชุม ใหขอเสนอแน คําปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็นตามผลการตรวจสอบ กับหนวยผูถูก
ตรวจสอบ
5. ดูแลจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
6. ดูแลและติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะ
7. ดู แ ลการจัดเก็ บหรื อทํา ลายเอกสารขอมู ล การตรวจสอบ ตามระเบียบวิธีป ฎิบัติ ก ารตรวจสอบ
ภายใน
8. ดูแลรักษาทรัพยสินขององคกรไมใหเกิดความเสียหาย
ในปจจุบัน บริษัทฯ มีผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจํานวน 3 ทาน
เจาหนาที่ในสํานักตรวจสอบภายในนั้นประกอบดวย ผูที่มีประสบการณทางดานสินเชื่อของโรงงานน้ําตาล และผูที่มี
ประสบการณดานการตรวจสอบภายใน
9.6 บุคลากร
9.6.1 บุคลากร
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายละเอียด ดังนี้

จํานวนพนักงาน ณ วันที่

บริษัทฯ

บจ. จักรกล
เกษตร

30 กันยายน 2551
30 กันยายน 2552
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2553

562
556
502
488

0
0
75
77

บจ. คร
บจ. ผลิต
บุรีไบโอเอ็น
ไฟฟาครบุรี
เนอรยี่
0
0
0
0
3
0
3
-

รวม
562
556
580
568
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จํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 รวม 568 คน
โดยแยกตามสายงานหลักได ดังนี้

สายงานหลัก

บริษัทฯ

สํานักงานกรรมการผูจัดการ
สายงานการตลาด
สายงานผลิตและวัตถุดิบ
สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานบริหารและสํานักงาน
สํานักตรวจสอบภายใน
รวม

25
19
357
18
67
2
488

9.6.2

บจ. คร
บจ. จักรกล บจ. ผลิต
บุรีไบโอเอ็น
เกษตร
ไฟฟาครบุรี
เนอรยี่
2
2
1
75
77
3
0

รวม
25
19
359
21
142
2
568

คาตอบแทนพนักงาน

บริ ษั ทฯ มีก ารจ า ยคา ตอบแทนรวมของพนั ก งานในรู ป ของเงิ น เดื อ นและโบนัส (รวมคา ตอบแทนของ
ผูบริหาร) ในปบัญชี 2551 2552 และ 2553 จํานวนรวม 171.7 ลานบาท 177.9 ลานบาท และ 188.9 ลานบาท
ตามลําดับ
9.6.3

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันกับบริษัทอื่นๆ โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู โดยมุงเนนในการสรางและ
พัฒนาการบุคลากรใหมีความรู มีทักษะงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีความกาวหนาใน
หนาที่การงานอยางมีคุณภาพ และสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของตน ภายใตหลักการ “สรรหา พัฒนา รักษา”
(Recruitment, Development, and Retention)
การสรรหา (Recruitment)
-

มีการกําหนดตําแหนงงาน บทบาทความรับผิดชอบแตละตําแหนง เกณฑการคัดเลือกบุคลากรอยาง
เหมาะสม เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ รวมทั้งทัศนคติที่ดีตอองคกร

การพัฒนา (Development)
-

มีการพัฒนาแผนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การทํางานของบุคลากร

-

สรางและสงเสริมกิจกรรมภายใน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม

-

ส ง เสริ ม ให มี โ อกาสพั ฒ นาความรู ความสามารถ และทั ก ษะอย า งต อ เนื่ อ ง เช น เป ด โอกาสให มี
การศึกษาตอ และการใหทุนการศึกษา
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การรักษา (Retention)
-

มีแนวทางในการธํารงรักษาพนักงงานใหอยูคูกับองคกร โดยยึดหลักความเสมอภาค สิทธิประโยชน
การสรางแรงจูงใจ การตอบสนองความตองการที่เหมาะสม และเนนประสิทธิภาพในการทํางาน

-

จัดใหมีการพิจารณาปรับตําแหนงทุกๆ ป โดยผานคณะกรรมการ

-

กําหนดรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อวาภายใตหลักการ “สรรหา พัฒนา รักษา” นี้ จะทําใหบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
คุณภาพ พรอมๆ ไปกับการพั ฒ นาบุคลากรที่มีอยูใหสามารถทํางานไดอยางมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น และรั ก ษา
บุคลากรที่ดีใหอยูกับบริษัทฯ ตอไป
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