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9.

การจัดการ

9.1

องคกรของบริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 มกราคม 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ

รองประธานเจา หนา ที่บริหารกลุม
บริษัทฯ
(Deputy Group CEO)
นางดารัตน วิภาตะกลัศ

ผูอํานวยการอาวุโส
สายงานซัพพลายเชน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษ ัทฯ
(Group CEO)
นายประพันธ ศิรวิ ิรยิ ะกุล

ประธานเจา หนา ที่บริหาร
การเงิน (Group CFO)
นายสิร ิวุทธิ์ เสียมภักดี

เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประธานเจา หนา ที่บริหารสายธุร กิจ
ออยและน้าํ ตาล
(CEO – Cane and Sugar)
ทพ.ประเสริฐ ศิร ิวริ ิยะกุล

ผูอํานวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

ผูชวยผูอาํ นวยการอาวุโส
สายงานสนับสนุนธุรกิจ

ผูอํานวยการอาวุโส
สายงานวัตถุดิบ

ผูชวยประธาน
เจา หนา ที่
บริหารการเงิน

ผูชวยประธาน
เจา หนา ที่
บริหารการเงิน

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ TIS
(COO-TIS)

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ KTIS
(COO-KTIS)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน

ประธานเจา หนา ที่บริหารสายธุร กิจชีวพลังงาน
และผลิตภัณฑ
(CEO – Bio)
นายณัฎฐปญญ ศิริวิรยิ ะกุล

ผูอํานวยการอาวุโส
สายงานวิศวกรรม

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ RPE
(COO-RP)

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ EPPCO
(COO-EPPCO)

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ EPC
(COO-EPC)

ประธานเจา หนา ที่
ปฏิบัติการ KTBP
(COO-KTBP)
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9.2

โครงสรางการจัดการบริษัทฯ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 21 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายปรีชา อรรถวิภัชน

ประธานกรรมการ

2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายประพันธ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

4. นายณัฏฐปญญ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

5. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

กรรมการ

6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา

กรรมการ

7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

8. นางวรยา ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

9. นางสาวศิรอาภา ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

10. นางศิริรักษ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

11. นายสุพจน หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการ

12. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

13. นายบุญชัย นุชประยูร

1

กรรมการ

14. นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง

กรรมการ

15. นายสมพงษ วนาภา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

16. นายสถาพร โคธีรานุรักษ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

17. วาที่รอยตรีธีรยุทธ ชางเพชร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

18. นายอิสกันต ไกรวิทย

กรรมการอิสระ

19. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการอิสระ

20. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี

กรรมการอิสระ

21. นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

1

ตามที่ไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 หัวขอ 8.2.2 การปรับโครงสรางภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีนักลงทุนตางชาติ (“บริษัท ก”) ได
แสดงเจตนารมณในการเขาลงทุนในบริษัทฯ ผานบริษัทรวมทุน ซึ่ง ณ ปจจุบัน นักลงทุนดังกลาวอยูระหวางการศึกษาขอมูลและเจรจาตอรองกับผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯ หากบริษัท ก ตัดสินใจลงทุนในบริษัทฯ ผานบริษัทรวมทุนดังกลาว บริษัท ก จะสงกรรมการ 1 ทาน เขามาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของบริษัทฯ โดยนายบุญชัย นุชประยูร จะลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัทฯและกรรมการจาก บริษัท ก จะเขามาดํารงตําแหนง
เปนกรรมการของบริษัทฯ แทน

โดยมี นายธัญพงศ ลิ้มวงศยุติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
(1)

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1
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นายประพันธ ศิริวิริยะกุล นางดารัตน วิภาตะกลัศ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล และนายณัฎฐ
ปญญ ศิริวิริยะกุล
กลุมที่ 2
นางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา นายสุพจน หวังปรีดา
เลิศกุล และนายอภิชาต นุชประยูร
โดยกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการสองในสี่คนของกลุมที่ 1 ลงลายมือชื่อ
รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุมที่ 1 ลงลายมือชื่อรวมกับ
กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุมที่ 2 รวมเปนสองคนลงลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
(2)

วาระการดํารงตําแหนง

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผู
ออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารง
ตําแหนงอีกได
(3)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
(ก) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถอื หุน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต
(ข) พิจารณากําหนดรายละเอียดและใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการจัดทํา
(ค) กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหารกลุมบริษัทฯ ฝายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาว เพื่อให
เปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
(ง) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบริษัทฯ
(จ) ดําเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยนําระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช
รวมทั้งจัดใหมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
(ฉ) จัดใหมีการทํางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองงบการเงินดังกลาว เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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(ช) พิจารณาใหความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี และพิจารณาคาตอบแทน
ที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุม
สามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ซ) จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร
และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ
ตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม
(ฌ) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี คุ ณ สมบั ติ ต อ งห า มตามที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนง ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอ
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ญ) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย เช น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง เป น ต น หรื อ
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยอื่ น ใดและกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย อ ยดั ง กล า วเพื่ อ
ชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
(ฎ)

พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได

(ฏ) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารตามคํานิยามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุการบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของผูบริหารดังกลาว
(ฐ) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอก หากมีความจําเปนเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม
(ฑ) สงเสริมใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมหลักสูตรสัมมนาตาง ๆ ของสมาคม
ส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ในหลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หน า ที่ แ ละความรั บผิ ด ชอบของ
กรรมการและผูบริหารนั้น
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไมมีลักษณะ
เป น การมอบอํ า นาจ หรื อ มอบอํ า นาจช ว งที่ ทํ า ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ สามารถอนุ มั ติ ร ายการที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อาจมี ค วามขั ด แย ง (ตามที่ นิ ยามไว ใ น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) หรืออาจไดรับประโยชนใ น
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติไว
(4)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
รายละเอียดการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ประชุมทั้งหมดในป 2555
(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

ชื่อ
1. นายปรีชา อรรถวิภัชน

7/7

2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

7/7

3. นายประพันธ ศิริวิริยะกุล

7/7

4. นายณัฏฐปญญ ศิริวิริยะกุล

7/7

5. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

6/7

6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา

6/7

7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

7/7

8. นางวรยา ศิริวิริยะกุล

6/7

9. นางสาวศิรอาภา ศิริวิริยะกุล

7/7

10. นางศิริรักษ ศิริวิริยะกุล

6/7

11. นายสุพจน หวังปรีดาเลิศกุล

6/7

12. นายอภิชาต นุชประยูร

7/7

13. นายบุญชัย นุชประยูร

7/7

14. นายสมพงษ วนาภา

7/7

15. นายสถาพร โคธีรานุรักษ

7/7

16. วาที่รอยตรีธีรยุทธ ชางเพชร

7/7

17. นายอิสกันต ไกรวิทย

7/7

18. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

7/7

19. นายพูนศักดิ์

บุญสาลี

5/7

20. นางเสาวณีย

ไทยรุงโรจน

5/7

21. นายแย็ป โบ แทน
หมายเหตุ:

1

1

0/4

นายแย็ป โบ แทน ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และนางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง ไดเขาเปนกรรมการบริษัทฯ
แทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน
ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมพงษ วนาภา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ

กรรมการตรวจสอบ

3. วาที่รอยตรีธีรยุทธ ชางเพชร

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายปติพัฒน พัฒนธนฐานโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาตํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบ
วางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
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กําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
(ก)

สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

(ข) สอบทานใหบริษัทฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
(ฉ) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร (Charter)
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว า ผู ถื อหุ น และผู ล งทุ น ทั่ ว ไปควรทราบภายใต ข อบเขตหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(ช) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอสงสัยวามี
รายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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1)
2)
3)

รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอ
สํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยฯ
(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประพันธ ศิริวิรยิ ะกุล

กรรมการบริหาร

3. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

กรรมการบริหาร

4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

กรรมการบริหาร

5. นายณัฏฐปญญ ศิรวิ ิริยะกุล

กรรมการบริหาร

โดยมี ดร. สายศิริ ศิริวิริยะกุล เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
(1)

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหาร ซึ่งพนจากตําแหนงตาม
วาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาตํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริหารวางลงเพราะเหตุ
อื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน
กรรมการบริหาร เพื่อใหกรรมการบริหารมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยบุคคลที่เปน
กรรมการบริหารแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารไวดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
การประกอบกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกลาวจะตองเปนไปตาม
นโยบาย ขอบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการ
บริหารมี หนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่ องตางๆ ที่จะนํา เสนอตอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ
(ข) จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แนวทาง
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(ค) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป
และงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป และดํ า เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ โดย
สอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ง) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(จ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อันเปนปกติธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใตวงเงินหรืองบประมาณประจําปตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่กําหนดไว โดยในการดําเนินการใดๆ ตามที่กลาวขางตน คณะกรรมการบริหาร
จะตองไมกอใหเกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ที่มีมูลคาเกินกวา 1,000 ลานบาท และระยะเวลา
ผูกพันเกินกวา 5 ป ทั้งนี้ ในสวนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆ ใหรวมถึง สินเชื่อโครงการที่บริษัทฯ
ทํากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ดวย
(ฉ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และ
บริษัทในกลุม รวมตลอดถึงการเขาเปนผูค้ําประกันใหแกบริษัทยอย หรือการชําระหรือใชจายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
(ช) มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ถอดถอนเจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯในตํ า แหน ง ที่ ต่ํ า กว า ตํ า แหน ง ประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ
(ซ) ให คณะกรรมการบริ ห าร รายงานผลการดํ า เนินงานดั งต อไปนี้ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ทฯ
ทราบ

(ฌ)

1)

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด
โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2)

รายงานของผูตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงิน
ประจํ า ป แ ละงบการเงิ น รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่ กํ า หนดโดยตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

3)

รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารทานใดทานหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. มีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กับบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ให พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า วภายใต ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวของ
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 3 ทาน ดังนี้
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ชื่อ

ตําแหนง

1. นางเสาวณีย ไทยรุงโรจน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายพูนศักดิ์ บุญสาลี

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมี นายธัญพงศ ลิ้มวงศยุติ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(1)

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการ
สรรหาและการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาตํารง
ตํ า แหน ง ใหม ไ ด กรณี ที่ตํ า แหน ง กรรมการสรรหาและการพิ จ ารณาค า ตอบแทนว า งลงเพราะเหตุ อื่ น ใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ
สรรหาและการพิจารณาคาตอบแทน เพื่อใหกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนแทนจะ
อยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทนซึ่งตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไวดังนี้
(ก) พิจารณาโครงสรางองคกร คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
บริษัทฯ ของบริษัทฯ ใหเหมาะสมกับธุรกิจ
(ข) คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการรายใหม หรือสรรหาประธาน
เจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอยางมี
หลักเกณฑและความโปรงใส เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) พิจารณาแนวทางและพิจารณาคาตอบแทนและผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงิน
และมิใชตัวเงินใหแกกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ โดยใหมีการกําหนด
หลักเกณฑ หรือวิธีการพิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ง) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทน ให
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณา
คาตอบแทนเพื่อเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา
และการพิจารณาคาตอบแทน
(จ) จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาคาตอบแทน
และรายงานผลการประเมินประจําปตอคณะกรรมการบริษัทฯ
(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการ
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารกลุม
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน
ดังนี้
ชื่อ

ตําแหนง

1. วาที่รอยตรีธีรยุทธ ชางเพชร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายประพันธ ศิริวิริยะกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายณัฏฐปญญ ศิริวิริยะกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายอิสกันต ไกรวิทย

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวปริญดา จิรกุลพัฒนา เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1)

วาระการดํารงตําแหนง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รั บ การแต ง ตั้ ง ให ก ลั บ มาตํ า รงตํ า แหน ง ใหม ไ ด กรณี ที่ ตํ า แหน ง
กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
จํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไวดังนี้
(ก) กําหนดนโยบายความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนเปนระยะเพื่อใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
สถานการณ และธุรกรรมของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป กอนนําเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(ข) วางแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
ดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(ค)

อนุมัติเครื่องมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยง

(ง) ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลใหระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
(จ) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเสี่ยง เชน บุคลากรของสายงาน
บริหารความเสี่ยง และระบบงานรองรับการบริหารความเสี่ยง เปนตน
(ฉ) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑในธุรกรรมที่สําคัญหรือการริเริ่มโครงการใหมที่มีผลกระทบตอ
ความเสี่ยงกอนที่จะนําเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมหรือโครงการนั้นจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ มอบหมายตอไป
(ช) ติ ด ตามและรายงานสถานะความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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(ซ) บูรณาการกระบวนการทํางานเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
และหลักเกณฑ (Compliance) เพื่อใหบรรลุการดําเนินงานที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน
(Integrity-Driven Performance)
(ฌ)

แตงตั้งคณะทํางานไดตามที่เห็นสมควร

(ญ)

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.6 ผูบริหาร
ผูบริหาร ตามคํานิยาม ผูบริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ณ วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2556 ประกอบดวยบุคคล 6 ทาน ดังนี้
* หมายเหตุ: ผูบริหาร หมายความวา ผูจัดการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากผูจัดการลงมา ผูซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทากับผูดํารงตําแหนง
ระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไป หรือ
เทียบเทา
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายประพันธ ศิริวิรยิ ะกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ

2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

3. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

รองประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุมบริษัทฯ

4. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจออยและน้าํ ตาล

5. นายณัฏฐปญญ ศิรวิ ิริยะกุล

ประธานเจาหนาที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ

6. นางนอมจิต อัครเมฆินทร

ผูอํานวยการฝายบัญชี

(1)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ไวดังนี้
(ก) การกํ า กั บดู แ ลการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ทฯ โดยรวมเพื่ อเป น ไปตามวั ตถุ ประสงค ข องการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข) กําหนดกลยุทธ และแผนการทางธุรกิจ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายตามกลยุทธและแผนการทางธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ค) ดําเนินการและปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
(ง)

สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย

(จ) อนุมัติและ/หรือมอบอํานาจการทํานิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษัท
ฯ รวมถึงธุรกรรมที่ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท
ฯ ใหดําเนินการแทน ทั้งนี้ใหรวมถึงธุรกรรมใดๆ ที่ไมเปนการผูกพันทรัพยสนิ ของบริษัทฯ โดยตรง
(ฉ) กํ า กั บดู แ ลให ผู บริ หารและพนั ก งานปฏิ บัติ ตามนโยบายและทิ ศ ทางทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
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(ช) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน
หรือสถาบันการเงิน หรือนําเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ แลวแตกรณี เพื่อใหเปนไปตามตารางอํานาจอนุมัติ
(ซ) พิจารณาอนุมัติการจายคาใชจายการดําเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติมอบหมายไว
(ฌ) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติมอบหมายไว

เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่

(ญ) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ
และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
(ฎ) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายสําหรับป หรือที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
(ฏ) ดูแลการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามนโยบาย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงการปฏิบัติงาน
ดวยหลักธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ
(ฐ)

สงเสริมพัฒนาความรูความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกร

(ฑ)

พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินการของบริษัทฯ

(ฒ) พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคา เชน ซื้อขายสินคา
ดวยราคาตลาด การคิดคาธรรมเนียมบริการในอัตราคาธรรมเนียมปกติ และการใหเครดิตเทอม
เหมือนลูกคาทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ภายใตนโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ณ) อนุมัติการแตงตั้ง โยกยาย และเลิกจางพนักงาน ทั้งนี้ ใหมีอํานาจในการมอบหมายใหบุคคล
อื่นกระทําการแทนตามที่กําหนดในตารางอํานาจอนุมัติ
(ด) ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนกรณีๆ ไป ทั้งนี้
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไมใช
เปนเงื่อนไขปกติทางการคา รายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ
รายการที่ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน ไดเสีย หรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทยอย ยกเวนเปน
รายการที่เปนเงื่อนไขปกติทางการคาที่ไดมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ โดยไดอนุมัติรายการ
ที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติไวและไดขอความ
เห็นชอบจากผูถือหุน ในการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่
สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแลวเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในเรื่องดังกลาว
9.2.7 เลขานุการบริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติอนุมัติแตงตั้ง นาย
ธัญพงศ ลิ้มวงศยุติ เปนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
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โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหนาที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงาน
การประชุมผูถือหุน รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร ดําเนินการอื่นๆ
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทํา
โดยกรรมการใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทฯ
ไดรับรายงานนั้น
(1)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ไดมีมติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของเลขานุการบริษัทฯ ไวดังนี้
(ก)

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
1)

ทะเบียนกรรมการ

2)

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําปของบริษัทฯ

3)

หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

(ข)

เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

(ค)

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

9.3

การสรรหากรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค า ตอบแทนจะทํ า หน า ที่ ใ นการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข า ดํ ารงตํ า แหน งและเสนอชื่ อบุ ค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และจะตองไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย (รวมทั้งที่ไดมี
การแกไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณการทํางานดวย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดําเนินการ ดังนี้
9.3.1 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จะทําหนาที่ในการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ และ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ที่มีประสบการณในธุรกิจที่จะเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การแตงตั้งกรรมการใหมจะตองผานการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือ
หุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
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(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง

(2)

ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3)

บุคคลที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัทฯ
ทั้งนี้ ที่ ป ระชุม ผู ถือหุ นอาจลงมติ ใ หกรรมการคนใดออกจากตํ า แหน งก อนถึ งคราวออกตามวาระไดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.3.2 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ว ยกรรมการที่ เ ป น กรรมการอิ ส ระอย า งน อ ย 3 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได โดยคณะกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของ
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือ
หุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ ง การทํ า รายการทางการค า ที่ ก ระทํ า เป น ปกติ เ พื่ อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
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ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรั บหรื อใหกูยืม ค้ํ าประกั น การให สินทรัพยเป นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยท่มี ีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตใน
การพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ งมี ผูสอบบั ญชี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ บริษั ทยอย บริ ษัทร วม ผู ถือหุนรายใหญ หรือผูมี อํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่น
คําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริ ษั ทย อย หรือ ไมเป นหุ น สว นที่มี นั ยในหางหุน ส วน หรื อเป นกรรมการที่ มี สว นรว มบริ หารงาน ลูก จ า ง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย
(9)

ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ

(10) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ
(11) ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจด
ทะเบียน
9.3.3 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
ผูบริหารของบริษัทฯ จํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และใหกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการบริหารผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
9.3.4 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ โดยแตงตั้ง
กรรมการบริษัทฯ จํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนอยางนอยจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือก
กรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนผูพนจากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
9.3.5 องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยแตงตั้งกรรมการบริษัท
ฯ จํานวนหนึ่งเปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอยจํานวน 2 ทาน ตอง
เปนกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกลาวควรเปนกรรมการอิสระ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ และใหกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผูพน
จากตําแหนงเขารับตําแหนงอีกก็ได
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9.4 คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(1)

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ แบงเปนคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 มีมติอนุมัติคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

คาตอบแทนกรรมการ
1)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

2)

กรรมการบริษัท

100,000 บาท/เดือน
50,000 บาท/เดือน

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
1)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

60,000 บาท/ครั้ง

2)

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/ครั้ง

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
1)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

40,000 บาท/ครั้ง

2)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

20,000 บาท/ครั้ง

อัตราเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1)

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

40,000 บาท/ครั้ง

2)

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

20,000 บาท/ครั้ง

ตารางตอไปนี้แสดงคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ป พ.ศ. 2554 และป พ.ศ. 2555
หนวย: บาท

ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

1. นายปรีชา อรรถวิภัชน

ประธานกรรมการ

900,000.0

-

300,000.0

-

900,000.0

-

300,000.0

-

2. นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

รองประธานกรรมการ

270,000.0

-

90,000.0

-

370,000.0

-

150,000.0

-

3. นายประพันธ ศิริวิรยิ ะกุล

กรรมการ

225,000.0

-

75,000.0

-

350,000.0

-

150,000.0

-

4. นายณัฏฐปญญ ศิรวิ ิริยะกุล

กรรมการ

225,000.0

-

75,000.0

-

350,000.0

-

150,000.0

-

5. นางดารัตน วิภาตะกลัศ

กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

6. นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา

กรรมการ

495,000.0

-

165,000.0

-

470,000.0

-

150,000.0

-

7. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

225,000.0

-

75,000.0

-

350,000.0

-

150,000.0

-

8. นางวรยา ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

9. นางสาวศิรอาภา ศิริวิริยะกุล กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

10. นางศิริรักษ ศิริวิริยะกุล

กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

11. นายสุพจน หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-
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หนวย: บาท

ชื่อกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

ตําแหนง

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ1
ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

12. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

13. นายบุญชัย นุชประยูร

กรรมการ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

14. นายสมพงษ วนาภา

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

250,000.0

240,000.0

150,000.0

180,000.0

15. นายสถาพร โคธีรานุรักษ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

250,000.0

120,000.0

150,000.0

90,000.0

16. วาที่รอยตรีธีรยุทธ ชางเพชร กรรมการอิสระ

-

-

-

-

250,000.0

120,000.0

150,000.0

170,000.0

17. นายอิสกันต ไกรวิทย

กรรมการอิสระ

270,000.0

-

90,000.0

-

250,000.0

-

150,000.0

40,000.0

18. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการอิสระ

270,000.0

-

90,000.0

-

250,000.0

-

150,000.0

40,000.0

19. นายพูนศักดิ์

บุญสาลี

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

20. นางเสาวณีย

ไทยรุงโรจน กรรมการอิสระ

-

-

-

-

250,000.0

-

150,000.0

-

630,000.0

-

210,000.0

-

380,000.0

-

-

-

3,510,000.0

-

1,170,000.0

-

6,670,000.0

-

3,150,000.0

580,000.0

21. นายแย็ป โบ แทน

1

กรรมการ

รวม
หมายเหตุ:

1

(2)

นายแย็ป โบ แทน ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และนางสาวฉั่ว อิ๋ง อิ๋ง ไดเขาเปนกรรมการบริษัทฯ
แทนเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

คาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ
ตารางตอไปนี้แสดงรายละเอียดคาตอบแทนผูบริหารบริษัทฯ ป พ.ศ. 2554 และป พ.ศ. 2555
หนวย: บาท

ประเภท

จํานวน (คน)

คาตอบแทน
1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54

คาตอบแทน
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54

คาตอบแทน
1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55

คาตอบแทน
1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55

เงินเดือน1

6

4,655,490.0

1,570,560.0

7,551,540.0

5,184,375.0

โบนัส

1

223,050.0

-

132,977.5

-

4,878,540.0

1,570,560.0

7,684,517.5

5,184,375.0

รวม
หมายเหตุ:

1

(3)

รวมประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฯ (Group CEO)

คาตอบแทนอื่นๆ
ไมมี

9.5

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ไดแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด เปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
บริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2555

9.6. การกํากับดูแลกิจการที่ดีและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณที่จะกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการ
และบรรษัทภิบาลที่ดี ดวยตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการกํากับกิจการและบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งมีสวน
ชวยใหการบริหารงานและการดําเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใส และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวน
ไดเสียทุกดาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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และเพิ่มคุณคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกําหนดหลักการกํากับกิจการที่ดีเปนนโยบาย
เปนลายลักษณอักษรขึ้น ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
9.6.1 สิทธิของผูถือหุน
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน
เปนลายลักษณอักษร โดยมุงเนนใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน และมีสวนรวมในการตัดสินใจตางๆ ที่สําคัญ ตลอดจนปกปอง สงเสริม สนับสนุน และไม
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดนโยบายไวดังนี้
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการ
ซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิ ในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการ
อยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้ง
ผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุน
หรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการ
เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอที่ประชุมลวงหนากอนการ
ประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุม เปนตน
(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ
หรื อ การลิ ด รอนสิ ทธิ ข องผู ถื อหุ น ในการศึ ก ษาข อมู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ฯ ที่ ต อ งเป ด เผยตาม
ขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมอยาง
กะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เปนตน
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การให
ขอมูลสําคัญที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน
(2)

การเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจน
ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุน แกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยาง
เพียงพอและทันเวลา สําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดโอกาสให
ผูถือหุนศึกษาขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดย
มีขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทฯ จัดสงใหผูถือหุน
(ข) หลังการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ จะนําเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบดวย รายละเอียดวาระการ
ประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน รวบรวมจัดทํา
เปน “รายงานการประชุมผูถือหุน” เผยแพรขึ้นเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุนและไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยมี
การเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนา และบริษัทฯ จะไมนําเสนอ
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เอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งบริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
(ง) บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่เปนขอมูลปจจุบันผานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ
(3)

การดําเนินการประชุม
(ก) บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงอยางเต็มที่ในการประชุมผูถือหุนและจะไมกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของ
ผูถือหุน
(ข) บริษัทฯ จะแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมจะแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และ
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบที่ประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑ
และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลาว ลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
(ค) บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของ
กับบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการไดสอบถามที่ประชุมในแตละวาระทุกวาระ
รวมทั้งไดมีการบันทึกขอซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัทฯ และ
แสดงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูบริหารลงใน
รายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
(ง) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําปและสนับสนุนใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถอื หุน

9.6.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ คํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ดังตอไปนี้
(1)

โดยกําหนดนโยบายที่สําคัญ

การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ มีการนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาและการพิจารณาขอเสนอ
ดังกลาวของผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหุนรายใหญที่เปนผูบริหารจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไม
จําเปนโดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ
(2)

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและการพิจารณาขอเสนอดังกลาว
ของผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
(3)

การสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะ
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คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก แบบ
ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ใหแกผูถือหุน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวย
ตนเอง แตมีความประสงคจะใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอใหมีกรรมการ
อิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถือหุน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได
(4)

การสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การ
ทํารายการเกี่ยวโยงกัน การทํารายการไดมาหรือจาหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ เปนตน เพื่อความ
โปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
(5)

การเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน

9.6.3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย

บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะ
ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น ในปที่ผานมาบริษัทฯ ไดพิจารณาชี้บงผูมีสวนไดสวนเสียขึ้นใหม พรอมกับ
กําหนดเปนนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ที่ไดยึดถือ
ปฏิบัติควบคูกันไป โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง 9 กลุม
ดังตอไปนี้
(ก)

พนักงาน
1)

บริษัทฯ ใหผลตอบแทนแกพนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานดวยความเปนธรรม
และสามารถวัดผลไดภายใตหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด

2)

บริษัทฯ มุงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถอยางตอเนื่อง อาทิ
จัดใหมีการอบรมและสัมมนาผูบริหารและพนักงาน เปนตน

3)

บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน อาทิ การ
ประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทํางาน และการใชสิทธิตางๆ
ของพนักงาน เปนตน

4)

บริษัทฯ คํานึงถึงสิทธิของพนักงานเปนสําคัญ และเปดโอกาสใหพนักงานรองเรียน
กรณี พ นั ก งานไม ไ ด รั บ ความเป น ธรรมผ า นช อ งทางต า งๆ เช น ตู รั บ ความคิ ด เห็ น
หนวยงานฝายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เปนตน

5)

บริ ษั ท ฯ มี ห น า ที่ ดู แ ลจั ด สภาพแวดล อ มในการทํ า งานให มี ค วามปลอดภั ย ถู ก
สุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมีประสิทธิผล
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(ข)

(ค)

เกษตรกรชาวไร
1)

บริ ษั ท ฯ มี ห น า ที่ ใ นการสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี แ ละความร ว มมื อ ในระยะยาวกั บ
เกษตรกรชาวไร โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและ
กัน

2)

บริษัทฯ สนับสนุนการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยการให
การดูแล เอาใจใส และใหความสําคัญตอเกษตรกรชาวไร

3)

บริษัทฯ มุงสงเสริมเกษตรกรชาวไรใหพัฒนาความรูในการทําการเกษตรอยางตอเนื่อง
อาทิ จัดอบรมโครงการโรงเรียนเกษตรกร เปนตน เพื่อใหเกษตรกรนําความรูที่ไดมา
ใชในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร

ลูกคา และเจาหนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกคา
1)

บริษัทฯ มีหนาที่ในการสรางความสัมพันธและความรวมมือในระยะยาวกับลูกคา โดย
ยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน

2)

บริษัทฯ มีหนาที่ในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของบริษัทฯ ดวยการ
รับผิดชอบ เอาใจใส และใหความสําคัญตอปญหาและความตองการของลูกคาเปน
อันดับแรก โดยใหผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี้

3)

บริษัทฯ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไมเรียก รับหรือจายผลประโยชนที่ไม
สุจริตตอลูกคา
-

ยึดมั่นในการนําเสนอและสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ไดมาตรฐานคุณภาพ
ตรงกับความตองการของลูกคา

-

ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ไดทําขอตกลงไวกับลูกคาอยางดีที่สุด

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจาหนี้

(ง)

1)

บริษัทฯ มีหนาที่สรางความสัมพันธและปฏิบัติตอเจาหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย
สุจริต ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน

2)

บริษัทฯ มีหน าที่รับผิดชอบ เอาใจใส และใหค วามสําคัญต อเงื่อนไขต างๆ ที่ไดทํา
ขอตกลงไวกับเจาหนี้อยางดีที่สุด

ผูถือหุน หรือผูลงทุน
1)

บริษัทฯ มีหนาที่ปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนขั้นพื้นฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขาย
หรือโอนหุน สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูล
กิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขา รวมประชุมผู ถือหุ นเพื่ อแต งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับ
หรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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(จ)

(ฉ)

(ช)

2)

บริษัทฯ มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิ
ในการเสนอบุ ค คลเพื่ อ คั ด เลื อกเป น กรรมการล ว งหน า สิ ทธิ ใ นการส งคํ า ถามต อ ที่
ประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอที่
ประชุม เปนตน

3)

บริษัทฯ มีหนาที่ในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือ
การลิดรอนสิทธิของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ตองเปดเผย
ตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน เชน ไมนําเสนอเอกสารที่มีขอมูล
สําคัญเพิ่มเติมอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน

4)

บริษัทฯ มีหนาที่อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การใหขอมูล
สําคัญที่เปนปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน

ชุมชนรอบสถานประกอบการแตละแหง
1)

บริษัทฯ และพนักงานตองยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และเปนประโยชน
แกสังคมและชุมชน

2)

บริษัทฯ มีหนาที่ประพฤติปฏิบัติตอชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับบริเวณที่ตั้งสถาน
ประกอบการแตละสาขาดวยความเปนมิตร และใหความชวยเหลือ สนับสนุนชุมชนให
มีความเปนอยูที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดําเนินการแกไขในกรณีที่เกิดปญหาตางๆ ที่
ไดรับผลมาจากการดําเนินการของบริษัทฯ อยางเปนธรรม และมีความเทาเทียมกัน

3)

บริษัทฯ มีหนาที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชนตอสังคม และใหความ
รวมมือกับภาครัฐและหนวยงานตางๆ ดวยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชนตอ
สวนรวม

หนวยงานราชการ
1)

บริษัทฯ มีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของที่ได
กําหนดไว

2)

บริ ษั ท ฯ จะสนั บ สนุ น กิ จ กรรมในโอกาสต า งๆ ของหน ว ยงานราชการตามความ
เหมาะสม

ผูจัดจําหนาย และผูรับเหมา

บริษัทฯ มีหนาที่สรางความสัมพันธที่ดีกับผูจัดจําหนาย และผูรับเหมาทุกราย และเปดโอกาส
ใหผูจัดจําหนาย และผูรับเหมาทุกรายนําเสนอสินคา/บริการไดโดยเทาเทียมกัน โดยใหผูบริหารและ
พนักงานที่เกี่ยวของกับผูจัดจําหนาย และผูรับเหมาตองปฏิบัติตามมาตรการดังตอไปนี้
1)

ตองปฏิบัติงานตอผูจัดจําหนาย และผูรับเหมาดวยความซื่อสัตยสุจริต และมีความเทา
เทียมกัน
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2)

(ซ)

(ฌ)

(2)

การพิจารณาและตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไข
ตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยจะตอง
ปฏิบัติตามคูมือการจัดซื้อจัดจางอยางเครงครัด

นักวิชาการ
1)

บริษัทฯ เปดโอกาสใหนักวิชาการไดรับทราบขอมูลวิธีการ กระบวนการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู เพื่อเปนประโยชนในงานดานวิชาการ และการ
ทําวิจัยตางๆ อันเปนประโยชนตอบริษัทฯ

2)

บริษัทฯ สนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการศึกษาการใชเทคโนโลยีในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานตางๆ ตลอดจนรวมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ ในการเปน
ประโยชนตอการพัฒนาบริษัทฯ

สถาบันการศึกษา
1)

บริ ษั ท ฯ จะทํ า การส ง เสริ ม ให ค วามรู ด า นเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต แก
สถาบั น การศึ ก ษา โดยจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ โรงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษาที่ ใ กล
บริเวณชุมชนรอบสถานประกอบการแตละสาขาของบริษัทฯ เปนอันดับแรก

2)

บริษัทฯ จะทําการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

กลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียดังตอไปนี้

(3)

(ก)

บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางรับขอรองเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิ่มชองทางใน
การอีเมลถึงผูบริหารระดับสูงโดยตรง

(ข)

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีชองทางการสงขอเสนอแนะถึงกรรมการบริษัทฯ ผานทางเว็บไซต
ของบริษัทฯ หัวขอนักลงทุนสัมพันธ

(ค)

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการสงตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเขาเยี่ยมเยียนชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงาน
เปนประจําทุกป

กลไกคุมครองผูแจงเบาะแส
(ก)

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนการกระทําผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพรอง

(ข)

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยการไมเปดเผยแตจะเก็บ
ขอมูลตางๆ ของผูแจงเบาะแสเปนความลับ

(ค)

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดใหมีกระบวนการดําเนินการหลังจากมีผูแจงเบาะแส โดยใน
เบื้ อ งต น ฝ า ยตรวจสอบภายในจะทํ า การรวบรวมสรุ ป เรื่ อ งดั ง กล า วแล ว นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจนหาขอเท็จจริง หากพบวาเปนขอมูลที่กระทบตอ
บริษัทฯ จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป

9.6.4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
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บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ
(1)

การควบคุมภายในและการทํารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดย
กํ า หนดให ก ารทํ า รายการ และ/หรื อ ธุ ร กรรมที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน จ ะต อ งเป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ
บริษัทฯ จะดําเนินการใหกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณี ไม
ประกอบธุรกิจที่คลายคลึงหรือแขงขัน ซึ่งสงผลใหความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ลดลง หรือมี
รายการระหวางกันในลักษณะที่มีผลประโยชนอื่นที่อาจขัดแยงกับผลประโยชนที่ดีที่สุดกับบริษัทฯ หรือ
บริษัทยอย โดยกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือ ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ แลวแตกรณีจะตองรายงานตอ
บริษัทฯ หากกรรมการ ผูบริหาร และ/หรือหรือผูถือหุนรายใหญเขาไปถือหุนบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานคลายคลึงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เพื่อใหบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา
การถือหุนดังกลาวขัดตอผลประโยชนที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยหรือไม
บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดและปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความโปรงใส โดยมีการตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(2)

การเปดเผยขอมูล

บริษัทฯ เปดเผยขอมูลตามเกณฑที่กําหนดผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ และผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ภายใตหัวขอนักลงทุนสัมพันธ โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนตัวแทน
ของบริษัทฯ ในการสื่อสาร บริการขอมูล ขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับสถาบันผูลงทุน ผูถือหุน
นักวิเคราะห และประชาชน
(3)

การเปดเผยนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความเห็นชอบ และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวผานชองทางตางๆ เชน รายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัทฯ เปน
ตน
(4)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับ
รายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป ซึ่งมีเนื้อหารับรองวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมี
การรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกลาวลง
นามโดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ
(5)

ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน
เชื่อถือได เพียงพอ ทันเวลา และโปรงใส รวมถึงขอมูลทั่วไปที่มีความสําคัญที่อาจกระทบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ได โดยไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธขึ้น เพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุน
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ประเภทสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวของ โดยสามารถดูขอมูลของบริษัทฯ ได
จากเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
ฯ ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ขอมูลทางการเงินขาวบริษัทฯ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน ขาวที่บริษัทฯ ไดแจงตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ ขาวกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ และรายละเอียดการจัดประชุมผูถือหุน เปนตน ซึ่งจะชวย
ใหนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น
9.6.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน มีประสบการณ
ความรู ความสามารถ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม
และความสําคัญในการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และฝายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลใหบริษัทฯ มีระบบงานที่ใหความเชื่อมั่นไดวากิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ไดดําเนินไปในลักษณะที่
ถูกตองตามกฎหมายและมีจริยธรรม
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1)

(2)

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ
(ก)

ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งใหมจากที่ประชุม
ผูถือหุนได

(ข)

กรรมการบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด

(ค)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
และไม น อ ยกว า 3 คน กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ จะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะ
ตองหามตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งมีค วามเขมงวดไมน อยกวาคุณสมบัติ ที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด

(ง)

บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผูจัดการ
ไวอยางชัดเจน โดยกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ
เพื่อเป นการแบงแยกหนา ที่ในการกํ ากั บดู แลปฏิบัติงานของฝายบริหารและหน าที่ ในการ
บริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ

(จ)

บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานขอมูลการเปน
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่น การเปน
หุนสวนผูจัดการในหางหุนสวนสามัญ หรือการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหาง
หุนสวนจํากัดความรับผิด ใหบริษัทฯ ทราบ ตามหลักเกฑณและวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด

(ฉ)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
และทําหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดยอย
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอย เพื่อทําหนาที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหนง
เชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ค ณะกรรมการชุ ด ย อ ยจํ า นวน 4
คณะ ได แ ก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
(ก)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนาที่ในการ
สอบทานรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย การพิ จ ารณา
คั ด เลื อ กผู ส อบบั ญ ชี การเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ และการจั ด ทํ า รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนตน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ข)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อทําหนาที่ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงหนาที่กําหนด
นโยบายและเสนอแนะแนวทางใหการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ทั่วทั้งองคกร ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานผล
การประเมินประจําปตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนตน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ค)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ต า งๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง หน า ที่
คัดเลือกบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอรายชื่อเปนกรรมการรายใหม หรือสรรหาประธานเจาหนาที่
บริหาร โดยใหมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอยางมีหลักเกณฑและความ
โปรงใส เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาแนวทาง และกําหนดคาตอบแทน ใหแกกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหารโดยใหมีการ
กําหนดหลักเกณฑ หรือวิธีการกําหนดคาตอบแทนที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนตน ตามที่ปรากฏใน
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
(ง)

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคการประกอบกิจการของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ดังกลาว จะตองเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ หรือ
คํ า สั่ งใดๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ทฯ กํ า หนด นอกจากนี้ ให ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ห น า ที่ ใ นการ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องตางๆ ที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใหความ
เห็นชอบ รวมถึงใหมีหนาที่จัดทําวิสัยทัศน กลยุทธทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เปาหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เปนตน ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
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(3)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

ภายหลั ง จากบริ ษั ท ฯ เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ คณะกรรมการจะจั ด ให มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองประจําทุกป เพื่อประเมินผลงานในปที่ผานมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปตอๆ ไป
(4)

การจัดทํารายงานประจําป

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยา ง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ
9.7

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผย
ตอสาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
(1) ใหความรูแกกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(2) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา จัดทําและนําสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคู
สมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ สงผานมายังเลขานุการของบริษัทฯ กอนนําสงสํานักงานก.ล.ต. ทุก
ครั้ง โดยใหจัดทําและนําสงภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูบริหาร
หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 สามวันทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
(3) บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดํารงตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่ไดรับทราบขอมูลภายใน
ที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวา
บริษัทฯ จะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการและผูบริหาร รวมถึงผูดํารง
ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา งดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอย 30 วันลวงหนากอนการเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว
รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

บริษัทฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนําขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแต
การตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความรายแรงของความผิดนั้นๆ
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บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

9.8 บุคลากร
9.8.1 รายละเอียดบุคลากรและคาตอบแทนของบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุมบริษัทฯ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 5,063 คน แบงเปนพนักงานประจํา
จํานวน 3,010 คน และพนักงานชั่วคราวจํานวน 2,053 คน โดยรายละเอียดบุคลากรและคาตอบแทนของบุคลากร
ของกลุมบริษัทฯ มีดังนี้
คาตอบแทนกรรมของบุคคลากร
คาตอบแทนกรรมของบุคคลากร
คาตอบแทนกรรมของบุคคลากร
คาตอบแทนกรรมของบุคคลากร
1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54
1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
1 ม.ค. 55 - 30 ก.ย. 55
1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน จํานวน
พนักงาน พนักงาน คาตอบแทน พนักงาน พนักงาน คาตอบแทน พนักงาน พนักงาน คาตอบแทน พนักงาน พนักงาน คาตอบแทน
ประจํา ชั่วคราว
(บาท)
ประจํา ชั่วคราว
(บาท)
ประจํา ชั่วคราว
(บาท)
ประจํา ชั่วคราว
(บาท)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

บริษัท

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร
เนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นทพัลพ
แอนด เปเปอร จํากัด
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร
เนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) (สวนบุตลากร
ของโรงงานน้ําตาลทรายที่เชา
จาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรม
นครสวรรค จํากัด)
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร
จํากัด
บริษัท น้ําตาลไทยเอกลักษณ
จํากัด
บริษัท เกษตรไทยปุยชีวภาพ
จํากัด
รวม

787.0

556.0 206,759,579.4

792.0

784.0 62,012,055.7

893.0

502.0 214,004,243.1

929.0

940.0 83,248,383.6

491.0
128.0

107.0 94,696,748.3
5.0 24,630,884.5

525.0
129.0

107.0 27,231,755.7
6.0 7,409,555.0

527.0
132.0

101.0 120,646,486.0
2.0 32,314,545.5

555.0
136.0

101.0 33,998,441.6
2.0 8,607,279.4

498.0

170.0

-

497.0

378.0

-

486.0

211.0 21,150,241.7

493.0

409.0 42,194,230.7

7.0

-

1,515,221.0

13.0

-

824,493.0

34.0

838.0

190.0 164,848,103.0

848.0

380.0 49,105,532.0

2,749.0

1,028.0 492,450,536.3

2,804.0

1,655.0 146,583,391.3

4.0

5,393,781.0

42.0

8.0

849.0

201.0 170,577,389.8

850.0

585.0 64,862,566.1

5.0
2,926.0

8.0
543,383.0
1,029.0 564,630,070.1

5.0
3,010.0

8.0
255,818.7
2,053.0 235,803,270.4

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีพนักงานหรือกลุมพนักงานของบริษัทฯ เปนสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษัทฯ เชื่อวา
ความสัมพันธของบริษัทฯ กับพนักงานเปนไปดวยดี และมีความมั่นคง แข็งแรง
นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาไดปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของทางราชการอยางครบถวนแลว และไมเคยมีขอ
พิพาทดานแรงงานที่มีนัยสําคัญ หรือมีการนัดหยุดงานที่เกี่ยวของในชวงระยะเวลาสามปงบประมาณที่ผานมา และ
บริษัทฯ ไมทราบวามีขอพิพาทดานแรงงานที่คางอยูหรือจะเกิดขึ้น ณ ขณะนี้แตอยางใด
9.8.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มี นโยบายสงเสริมด านการพั ฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝกอบรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
เพราะบริษัทฯ ตระหนักวาการพัฒนาบุคคลกรเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับความสําเร็จขององคกร โดยมุงเนนทั้งใน
ดานทักษะการบริหาร การบริการ ทักษะดานวิชาชีพเฉพาะทาง และการทํางานเปนทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลที่มีความสามารถจากภายในและภายนอกใหกับ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัดใหมีการสงเสริมใหมีการเรียนรูในงานเพื่อใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน
และพนักงานไดใชความรูความสามารถและทักษะไดอยางเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมใหกับองคกร
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2,636,550.4

