บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชั ่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1

องค์กรของบริ ษทั เกษตรไทย อิ นเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการบริ ษั ทฯ

รองประธานเจ้า หน้า ที่บริ หารกลุ ่ม
บริ ษั ทฯ
(Deputy Group CEO)
นางดารัตน์ วิ ภาตะกลัศ

ผู้อํานวยการอาวุโส
สายงานสนั บสนุนธุ รกิ จ

ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการอาวุโส
สายงานสนั บสนุนธุ รกิ จ

ผู้อํานวยการอาวุโส
สายงานซัพพลายเชน

ผู้ช่วยประธาน
เจ้า หน้า ที่
บริ หารการเงิ น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

สํานั กตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ ่มบริ ษั ทฯ
(Group CEO)
นายประพันธ์ ศิ ริวิริยะกุล

ผู้ช่วยประธาน
เจ้า หน้า ที่
บริ หารการเงิ น

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ประธานเจ้า หน้า ที่บริ หารสายธุ รกิ จ
อ้อยและนํ้า ตาล
(CEO – Cane and Sugar)
ทพ.ประเสริ ฐ ศิริวิริยะกุล

ประธานเจ้า หน้า ที่บริ หาร
การเงิน (Group CFO)
นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี

รองประธานเจ้า หน้า ที่
บริ หารการเงิ น

เลขานุ การบริษั ทฯ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารกลุ ่มบริษั ทฯ

ผู้ช่วยประธาน
เจ้า หน้า ที่
บริ หารการเงิ น

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ TIS
(COO-TIS)

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน

ประธานเจ้าหน้า ที่บริ หารสายธุ รกิ จชีวพลังงาน
และผลิ ตภัณฑ์
(CEO –Bio)
นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล

ผู้อํานวยการอาวุโส
สายงานวัตถุดิบ

ผู้อํานวยการอาวุโส
สายงานวิ ศวกรรม

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ KTIS
(COO-KTIS)

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ RPE
(COO-RP)

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ EPPCO
(COO-EPPCO)

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ EPC
(COO-EPC)

ประธานเจ้า หน้า ที่
ปฏิ บตั ิ การ KTBP
(COO-KTBP)
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9.2

โครงสร้างการจัดการบริ ษทั ฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร
9.2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 21 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการ

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการ

6. นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา

กรรมการ

7. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

8. นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

9. นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

10. นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการ

12. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

13. นายบุญชัย นุชประยูร
14. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

1

2

กรรมการ
กรรมการ

15. นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

16. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

17. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

18. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการอิสระ

19. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการอิสระ

20. นายพูนศักดิ ์ บุญสาลี

กรรมการอิสระ

21. นางเสาวณีย์ ไทยรุง่ โรจน์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

1

2

ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และ
บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้เซ็นสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก ก จะส่งกรรมการ 1 ท่าน เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ โดยนายบุญชัย นุ ชประยูร จะ
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯและกรรมการจาก นักลงทุน ก จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ แทน
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและเป็ นตัวแทนจาก บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด

อย่างไรก็ดี เพื่อเพิม่ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่
1/2557 เมื่อ วัน ที่ 26 กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557 และที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ วัน ที่ 13
มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มมี ติอนุ มตั ลิ ดสัดส่วนคณะกรรมการบริษทั ฯ จากเดิม 21 ท่าน เหลือเพียง 15 ท่าน โดยการ
ลดสัดส่วนคณะกรรมการบริษทั ฯ ในครัง้ นี้จะมีกรรมการของบริษทั ฯ ลาออกทัง้ หมด 7 ท่าน ซึ่งรวมถึงกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่าน กล่าวคือ นายสมพงษ์ วนาภา ซึ่งลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ และพ้นจากตําแหน่ ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
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อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้การดําเนินงานของบริษทั ฯ หยุดชะงัก ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 มีมติแต่งตัง้ นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คนใหม่ แทนนายสมพงษ์ วนาภา ทีล่ าออก โดยนายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา ได้เข้ามาดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นมา นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติแต่งตัง้ นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 15 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการ

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

รองประธานกรรมการ

3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการ

6. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

7. น.ส.ศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

8. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

9. นายบุญชัย นุชประยูร 1

กรรมการ

10. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ 2

กรรมการ

11. นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

14. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการอิสระ

15. นายพูนศักดิ ์ บุญสาลี

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:

1

2

ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.2.2 การปรับโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษทั ซูมโิ ตโม คอร์ปอเรชัน่ และ
บริษทั นิสชิน ชูการ์ ("นักลงทุน ก.") ได้เซ็นสัญญาเพื่อเข้าลงทุนในบริษทั ฯ ผ่านบริษทั ร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ นักลงทุน ก จะส่งกรรมการ 1 ท่าน เข้ามาดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ โดยนายบุญชัย นุ ชประยูร จะ
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษทั ฯและกรรมการจาก นักลงทุน ก จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ แทน
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและเป็ นตัวแทนจาก บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด

โดยมี นายสุชาติ พิพฒ
ั นชัยพงศ์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามมติ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(1)

กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที่ 1
นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล และนายณัฎฐ
ปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล
กลุม่ ที่ 2
นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ นายสิรวิ ทุ ธิ ์ เสียมภักดี นายอภิชาต นุ ชประยูร และนายปรีชา อรรถวิภชั น์
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โดยกรรมการทีม่ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ กรรมการสองในสีค่ นของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ หรือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุ่มที่ 1 ลงลายมือชื่อร่วมกับ
กรรมการคนใดคนหนึ่งของกลุม่ ที่ 2 รวมเป็ นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ
(2)

วาระการดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการบริษทั ฯ ออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน
3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่ งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ ง ทัง้ นี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งอีกได้
(3)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้ดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
(ข) พิจารณากําหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของ
ธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารและฝา่ ยจัดการจัดทํา
(ค) กํากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทําหน้ าที่ดงั กล่าว เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด
(ง) ติดตามผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
และงบประมาณของบริษทั ฯ
(จ) ดําเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนํ าระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
(ฉ) จัดให้มกี ารทํางบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนํ าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ
(ช) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอ ก่อนนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุม
สามัญประจําปี เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ซ) จัดให้มนี โยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่าบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกกลุม่ ด้วยความเป็ นธรรม
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(ฌ) พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ีคุ ณ สมบัติต้อ งห้า มตามที่กํ า หนดใน
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดํารงตําแหน่ ง ในกรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่ืน
นอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
และการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนํ าเสนอ
เพือ่ นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ญ) แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง เป็ น ต้น หรือ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอื่น ใดและกํ า หนดอํ า นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยดัง กล่ า วเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
(ฎ)

พิจารณากําหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ได้

(ฏ) พิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารตามคํานิยามทีก่ ําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเลขานุ การบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารดังกล่าว
(ฐ) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจําเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่
เหมาะสม
(ฑ) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคม
ส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย ในหลัก สูต รที่เกี่ย วข้อ งกับ หน้ า ที่แ ละความรับผิด ชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารนัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ นัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ น การมอบอํ า นาจ หรือ มอบอํ า นาจช่ ว งที่ทํ า ให้ ค ณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ผู้ ร ับ มอบอํ า นาจจาก
คณะกรรมการบริษัท ฯ สามารถอนุ ม ตั ิร ายการที่ต นหรือ บุ ค คลที่อาจมีค วามขัด แย้ง (ตามที่นิ ยามไว้ใ น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) หรืออาจได้รบั ประโยชน์ ใ น
ลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้น
เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ที ่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุ มตั ไิ ว้
(4)

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 มี

ดังนี้
ชือ่

จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/ประชุมทัง้ หมดในปี 2556
(สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

10/10

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

10/10

3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

10/10

4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

9/10

5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

9/10
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จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/ประชุมทัง้ หมดในปี 2556
(สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

ชือ่
6. นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา

10/10

7. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

10/10

8. นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

10/10

9. นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

10/10

10. นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

10/10

11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

10/10

12. นายอภิชาต นุชประยูร

8/10

13. นายบุญชัย นุชประยูร

9/10

14. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

5/10

15. นายสมพงษ์ วนาภา

10/10

16. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

10/10

17. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

10/10

18. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

10/10

19. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

7/10

20. นายพูนศักดิ ์

บุญสาลี

10/10

21. นางเสาวณีย์

ไทยรุง่ โรจน์

2/10

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน
ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

กรรมการตรวจสอบ

3. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางณัฏฐิรา ภัยสยม เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาตํารงตําแหน่ งใหม่ได้ กรณีท่ตี ําแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
ว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตําแหน่ งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั นี้
(ก)

สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
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(ข) สอบทานให้บริษทั ฯ มีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
(ฉ) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ความเห็ น เกี่ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
รายการอื่น ที่เ ห็น ว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ล งทุ น ทัวไปควรทราบภายใต้
่
ข อบเขตหน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

(ช) ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการหรือการกระทําดังต่อไปนี้ ซึง่ มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
1)
2)
3)

รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ าํ คัญในระบบควบคุมภายใน
การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

หากคณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อ
สํานักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(ซ) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.2.3 คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

ประธานกรรมการบริหาร

2. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหาร

3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการบริหาร

4. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหาร

5. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุชาติ พิพฒ
ั นชัยพงศ์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหาร
(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึง่ พ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาตํารงตําแหน่ งใหม่ได้ กรณีทต่ี ําแหน่ งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุ
อื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ น
กรรมการบริหาร เพือ่ ให้กรรมการบริหารมีจาํ นวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็ น
กรรมการบริหารแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบริหารซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารไว้ดงั นี้
(ก) คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การประกอบกิจการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตาม
นโยบาย ข้อบังคับ หรือคําสังใดๆ
่
ที่คณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ
บริหารมีหน้ าที่ในการพิจารณากลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ที่จะนํ า เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั หิ รือให้ความเห็นชอบ
(ข) จัดทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนํ าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ค) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุ มตั งิ บประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี
และงบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี และดํา เนิ น การตามแผนทางธุ ร กิจ และกลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิจ โดย
สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ง) ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(จ) มีอํานาจพิจารณาอนุ มตั เิ ฉพาะกรณีหรือการดําเนินการใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริษทั ฯ
ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจําปี ตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีอํานาจ
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ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ โดยในการดําเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร
จะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ หรือภาระผูกพันใดๆ ที่มมี ูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และระยะเวลา
ผูกพันเกินกว่า 5 ปี ทัง้ นี้ ในส่วนของหนี้สนิ หรือภาระผูกพันใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงการทีบ่ ริษทั ฯ
ทํากับสถาบันการเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
(ฉ) มีอาํ นาจพิจารณาอนุ มตั กิ ารกูห้ รือให้กยู้ มื เงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และ
บริษทั ในกลุม่ รวมตลอดถึงการเข้าเป็ นผูค้ ้าํ ประกันให้แก่บริษทั ย่อย หรือการชําระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ
ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั ฯ
(ช) มีอํ า นาจแต่ ง ตัง้ ถอดถอนเจ้า หน้ า ที่ข องบริษัท ฯในตํ า แหน่ ง ที่ต่ํ า กว่ า ตํ า แหน่ ง ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ
(ซ) ให้คณะกรรมการบริห าร รายงานผลการดํา เนิ นงานดังต่ อไปนี้ ให้ค ณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบ

(ฌ)

1)

รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงงบการเงิน
ประจํ า ปี แ ละงบการเงิน รายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กํ า หนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)

รายงานอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ทัง้ นี้ การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที่ทําให้
คณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิรายการที่กรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. มีส่วนได้สว่ นเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องนําเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ให้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิร ายการดัง กล่ า วภายใต้ข้อ บัง คับ ประกาศ หรือ กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายพูนศักดิ ์ บุญสาลี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายสุชาติ พิพฒ
ั นชัยพงศ์ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง

ส่วนที่ 2 หน้า 150

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการ
สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาตํารง
ตํา แหน่ ง ใหม่ไ ด้ กรณี ท่ีตํ า แหน่ ง กรรมการสรรหาและการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนว่า งลงเพราะเหตุ อ่ืน ใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการ
สรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบ
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลทีเ่ ป็ นกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะ
อยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไว้ดงั นี้
(ก) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่ม
บริษทั ฯ ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
(ข) คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มบริษทั ฯ โดยให้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกอย่างมี
หลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ค) พิจารณาแนวทางและพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน
และมิใช่ตวั เงินให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารกลุ่มบริษทั ฯ โดยให้มกี ารกําหนด
หลักเกณฑ์ หรือวิธกี ารพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุ มตั ิ
(ง) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบ และจัดทํารายงานของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษทั ฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา
และการพิจารณาค่าตอบแทน
(จ) จัดทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
และรายงานผลการประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ฉ) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่
9.2.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 6 ท่าน ดังนี้
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

2. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

4. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
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ชื่อ

ตําแหน่ ง

6. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมี นางจริยา ศรีศกั ดา เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(1)

วาระการดํารงตําแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่
พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระอาจได้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ให้ ก ลับ มาตํ า รงตํ า แหน่ ง ใหม่ ไ ด้ กรณี ท่ี ตํ า แหน่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ งว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสีย่ งมี
จํานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งแทนจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ตนทดแทน
(2)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ไว้ดงั นี้
(ก) กําหนดนโยบายความเสีย่ ง รวมถึงการทบทวนเป็ นระยะเพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และธุรกรรมของบริษทั ฯ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อนนําเสนอคณะกรรมการเพือ่ อนุ มตั ิ
(ข) วางแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม
ดูแลปริมาณความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
(ค)

อนุ มตั เิ ครือ่ งมือในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง

(ง) ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ระบบการบริหาร
ความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ
(จ) ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง เช่น บุคลากรของสายงาน
บริหารความเสีย่ ง และระบบงานรองรับการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
(ฉ) พิจารณาระเบียบ/หลักเกณฑ์ในธุรกรรมทีส่ าํ คัญหรือการริเริม่ โครงการใหม่ท่มี ผี ลกระทบต่อ
ความเสีย่ งก่อนที่จะนํ าเสนอเพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารทําธุรกรรมหรือโครงการนัน้ จากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ฯ มอบหมายต่อไป
(ช) ติด ตามและรายงานสถานะความเสี่ย งของบริษัท ฯ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) บูรณาการกระบวนการทํางานเกีย่ วกับการกํากับดูแลกิจการ (Governance) การบริหารความ
เสีย่ ง (Risk Management) และการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดําเนินงานทีเ่ กิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกหน่ วยงาน
(Integrity-Driven Performance)
(ฌ)

แต่งตัง้ คณะทํางานได้ตามทีเ่ ห็นสมควร

(ญ)

ปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

9.2.6 ผูบ้ ริ หาร
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ผูบ้ ริหาร ตามคํานิยาม ผูบ้ ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบท
นิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ณ วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังนี้
* หมายเหตุ: ผูบ้ ริหาร หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ง่ึ ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ํารงตําแหน่ง
ระดับบริหารรายทีส่ ท่ี ุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไป หรือ
เทียบเท่า
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

3. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ

4. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายธุรกิจอ้อยและนํ้าตาล

5. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์

6. นางน้อมจิต อัครเมฆินทร์

ผูอ้ ํานวยการฝา่ ยบัญชี

(1)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ ไว้ดงั นี้
(ก) การกํา กับดูแ ลการดํา เนิ นงานของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อเป็ น ไปตามวัตถุ ประสงค์ข องการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ข) กําหนดกลยุทธ์ และแผนการทางธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และดําเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์และแผนการทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ค) ดําเนินการและปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย และตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(ง)

สังการ
่ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย

(จ) อนุ มตั แิ ละ/หรือมอบอํานาจการทํานิตกิ รรมเพื่อผูกพันบริษทั ฯ สําหรับธุรกรรมปกติของบริษทั
ฯ รวมถึงธุรกรรมทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั
ฯ ให้ดาํ เนินการแทน ทัง้ นี้ให้รวมถึงธุรกรรมใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นการผูกพันทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ โดยตรง
(ฉ) กํา กับดูแ ลให้ผู้บริหารและพนัก งานปฏิบตั ิตามนโยบายและทิศ ทางทางธุ ร กิจ ที่ไ ด้ร บั จาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ
(ช) พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษทั ห้างร้าน
หรือสถาบันการเงิน หรือนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา
อนุ มตั ิ แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้เป็ นไปตามตารางอํานาจอนุ มตั ิ
(ซ) พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าใช้จ่ายการดําเนินงานปกติในวงเงินไม่เกิน 5,000,000
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั มิ อบหมายไว้
(ฌ) พิจารณาอนุ มตั ิการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุ มตั มิ อบหมายไว้

ตามที่

เพื่อบัญชีบริษทั ฯ ในวงเงินตามที่
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(ญ) อนุ มตั ใิ นหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผูป้ ระกอบกิจการอื่นๆ
และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ อนุ มตั ใิ นทีป่ ระชุมคราวถัดไป
(ฎ) อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนทีส่ าํ คัญๆ ทีไ่ ด้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสําหรับปี หรือที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุ มตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
(ฏ) ดูแลการทํางานของพนักงานให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
ด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ
(ฐ)

ส่งเสริมพัฒนาความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพขององค์กร

(ฑ)

พิจารณาแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินการของบริษทั ฯ

(ฒ) พิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขปกติทางการค้า เช่น ซือ้ ขายสินค้า
ด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอม
เหมือนลูกค้าทัวไป
่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ณ) อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงาน ทัง้ นี้ ให้มอี ํานาจในการมอบหมายให้บุคคล
อื่นกระทําการแทนตามทีก่ าํ หนดในตารางอํานาจอนุ มตั ิ
(ด) ดําเนินกิจการงานอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรณีๆ ไป ทัง้ นี้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มอี ํานาจในการอนุ มตั เิ รื่องหรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีไ่ ม่ใช่
เป็ นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์สาํ คัญของบริษทั ฯ และ/หรือ
รายการทีป่ ระธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุ่มบริษทั ฯ หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ น ได้เสีย หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึน้ กับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็ น
รายการทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขปกติทางการค้าทีไ่ ด้มกี ารกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุ มตั ริ ายการ
ที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาอนุ มตั ไิ ว้และได้ขอความ
เห็นชอบจากผู้ถอื หุ้น ในการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่ี
สําคัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในเรือ่ งดังกล่าว
9.2.7 เลขานุการบริ ษทั ฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติอนุ มตั แิ ต่งตัง้
นายสุชาติ พิพฒ
ั นชัยพงศ์ เป็ นเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
โดยเลขานุ การบริษทั ฯ มีหน้ าที่หลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร ดําเนินการอื่นๆ
ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด และจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึง่ จัดทํา
โดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่บริษทั ฯ
ได้รบั รายงานนัน้
(1)

ขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั ฯ
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ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มมี ติกําหนด
ขอบเขตและอํานาจหน้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั ฯ ไว้ดงั นี้
(ก)

จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1)

ทะเบียนกรรมการ

2)

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําปี ของบริษทั ฯ

3)

หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้

รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงาน

(ข)

เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร

(ค)

ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด

9.3

การสรรหากรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่า ตอบแทนจะทํา หน้ า ที่ใ นการสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะเข้า ดํารงตํ า แหน่ งและเสนอชื่อบุ ค คลที่ม ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมต่อคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจะต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง ข้อกําหนดเกีย่ วกับกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้ม ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทํางานด้วย
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะมีการดําเนินการ ดังนี้
9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย และกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือไม่กไ็ ด้
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะทําหน้าทีใ่ นการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้าดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจทีจ่ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้ กรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุ มตั จิ ากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง

(2)

ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษทั ฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลา
ออกไปถึงบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงมติใ ห้กรรมการคนใดออกจากตํา แหน่ งก่ อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการที่เ ป็ น กรรมการอิส ระอย่ า งน้ อ ย 3 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบทาน
ความน่ าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นราย
ใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูข้ ออนุ ญาต ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึง การทํา รายการทางการค้า ที่ก ระทํา เป็ น ปกติเ พื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ
รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนี้ทต่ี อ้ งชําระต่ออีกฝา่ ยหนึ่ง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่า
กว่า ทัง้ นี้ การคํานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธกี ารคํานวณมูลค่าของรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
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(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ีอํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื
คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันทีย่ น่ื คําขออนุ ญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็ นหุ้น ส่ว นที่ม ีนัยในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่ม ีส่ว นร่ว มบริหารงาน ลูก จ้า ง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย
(9)

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ

(10) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
(11) ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ โดยแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จํานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และให้กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือก
กรรมการบริหารผูพ้ น้ จากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ฯ โดยแต่งตัง้
กรรมการบริษทั ฯ จํานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และให้กรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือก
กรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทนผูพ้ น้ จากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ โดยแต่งตัง้ กรรมการบริษทั
ฯ จํานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยจํานวน 2 ท่าน ต้อง
เป็ นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการดังกล่าวควรเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และให้กรรมการบริหารความเสีย่ ง
มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสีย่ งผูพ้ น้
จากตําแหน่งเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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9.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หาร
9.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
(1)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ ประชุมรายครัง้ โดยทีป่ ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 มีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ค่าตอบแทนกรรมการ
1)

ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ

50,000 บาท/เดือน

2)

กรรมการบริษทั

25,000 บาท/เดือน

อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการ
1)

ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ

50,000 บาท/ครัง้

2)

กรรมการบริษทั

25,000 บาท/ครัง้

อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
1)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

60,000 บาท/ครัง้

2)

กรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/ครัง้

อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1)

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง

40,000 บาท/ครัง้

2)

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

20,000 บาท/ครัง้

อัตราเบีย้ ประชุมกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1)

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

40,000 บาท/ครัง้

2)

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

20,000 บาท/ครัง้

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ ปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2555
หน่วย: บาท

ชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการ

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

1,200,000.0

-

1,200,000.0

-

รองประธานกรรมการ

360,000.0

-

520,000.0

-

3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

300,000.0

-

500,000.0

-

4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

300,000.0

-

500,000.0

-

5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

6. นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา

กรรมการ

660,000.0

-

620,000.0

-

7. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

300,000.0

-

500,000.0

-

ส่วนที่ 2 หน้า 159

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
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ชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

8. นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

9. นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

10. นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

12. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

13. นายบุญชัย นุชประยูร

กรรมการ

-

-

400,000.0

-

14. นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการอิสระ

-

-

400,000.0

420,000.0

15. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ

-

-

400,000.0

210,000.0

16. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

กรรมการอิสระ

-

-

400,000.0

290,000.0

17. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการอิสระ

360,000.0

-

400,000.0

40,000.0

18. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการอิสระ

360,000.0

-

400,000.0

40,000.0

19. นายพูนศักดิ ์

บุญสาลี

กรรมการอิสระ

-

-

400,000.0

-

20. นางเสาวณีย์

ไทยรุง่ โรจน์

กรรมการอิสระ

-

-

400,000.0

-

840,000.0

-

380,000.0

-

4,680,000.0

-

9,820,000.0

580,000.0

21. นายแย็ป โบ แทน

1

กรรมการ
รวม

หมายเหตุ:

1

นายแย็ป โบ แทน ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และนางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ได้เข้าเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
แทนเมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556
หน่วย: บาท

ชื่อกรรมการ

ตําแหน่ ง

1. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการ

2. นายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภักดี

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ
-

1,200,000.0

รองประธานกรรมการ

3,471,300.0

640,000.0

3. นายประพันธ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

5,051,958.0

660,000.0

4. นายณัฏฐปญั ญ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

3,621,114.0

660,000.0

5. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ

กรรมการ

2,921,616.0

640,000.0

6. นายมนตรี เล็กวิจติ รธาดา

กรรมการ

600,000.0

600,000.0

7. นายประเสริฐ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

3,790,170.0

620,000.0

8. นางวรยา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

-

600,000.0

9. นางสาวศิรอาภา ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

1,005,640.0

600,000.0

10. นางศิรริ กั ษ์ ศิรวิ ริ ยิ ะกุล

กรรมการ

-

600,000.0

11. นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการ

-

600,000.0

12. นายอภิชาต นุชประยูร

กรรมการ

1,948,800.0

600,000.0

13. นายบุญชัย นุชประยูร

กรรมการ

-

600,000.0

14. นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการอิสระ

-

1,080,000.0

15. นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์

กรรมการอิสระ

-

840,000.0
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ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
กรรมการ

ตําแหน่ ง

16. ว่าทีร่ อ้ ยตรีธรี ยุทธ ช่างเพชร

กรรมการอิสระ

-

960,000.0

17. นายอิสกันต์ ไกรวิทย์

กรรมการอิสระ

-

660,000.0

18. นายกอบเกียรติ บุญธีรวร

กรรมการอิสระ

-

660,000.0

19. นายพูนศักดิ ์

บุญสาลี

กรรมการอิสระ

-

640,000.0

20. นางเสาวณีย์

ไทยรุง่ โรจน์

กรรมการอิสระ

-

640,000.0

22,410,598.0

600,000.0
14,700,000.0

21. นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋

กรรมการ

รวม

(2)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ.

2556
หน่วย: บาท
ประเภท

ค่าตอบแทน
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 54

จํานวน (คน)

ค่าตอบแทน
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 55

เงินเดือน1

6

6,226,050.0

6,754,935.0

โบนัส

1

223,050.0

132,977.5

6,449,100.0

9,255,077.5

รวม
หมายเหตุ:

1

รวมประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ (Group CEO)
หน่วย: บาท
ประเภท
เงินเดือน1

6

21,048,558.0

โบนัส

6

2,523,063.0

6

23,571,621.0

รวม
หมายเหตุ:

(3)

ค่าตอบแทน
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56

จํานวน (คน)

1

รวมประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ บริษทั ฯ (Group CEO)

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ไม่ม ี

9.5

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด เป็ นผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเลีย้ งชีพของ
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2555
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9.6. การกํากับดูแลกิ จการที่ดีและบรรษัทภิ บาล
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจโดยยึดมันในหลั
่
กการกํากับดูแลกิจการ
และบรรษัทภิบาลทีด่ ี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสําคัญของการกํากับกิจการและบรรษัทภิบาลทีด่ ี ซึง่ มีสว่ น
ช่วยให้การบริหารงานและการดําเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียทุกด้าน รวมทัง้ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสนับสนุ นให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิม่ คุณค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้กําหนดหลักการกํากับกิจการทีด่ เี ป็ นนโยบาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ดี งั นี้
9.6.1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมุ่งเน้นให้ผถู้ อื หุน้ ได้มโี อกาสรับรูผ้ ลการดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่างทัวถึ
่ งและ
เท่าเทียมกัน และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ทีส่ าํ คัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุ น และไม่
ลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยกําหนดนโยบายไว้ดงั นี้
(ก) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีป่ กป้องและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ สิทธิการ
ซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิ ในการมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการ
อย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปนั ผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิม่ ทุน การอนุ มตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
(ข) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในเรื่องต่างๆ ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิในการ
เสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีป่ ระชุมล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อทีป่ ระชุม เป็ นต้น
(ค) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ
หรือ การลิด รอนสิทธิข องผู้ถือหุ้น ในการศึก ษาข้อมูล สารสนเทศของบริษัท ฯ ที่ต้อ งเปิ ด เผยตาม
ข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น ไม่นําเสนอเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมอย่าง
กะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้า เป็ นต้น
(ง) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีอ่ าํ นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิต่างๆ เช่น การให้
ข้อมูลสําคัญทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(2)

การเปิ ดเผยสารสนเทศเกีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
(ก) บริษทั ฯ มีนโยบายให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอและทันเวลา สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละครัง้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดย
มีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารทีบ่ ริษทั ฯ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
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(ข) หลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะนําเนื้อหาการประชุมซึง่ ประกอบด้วย รายละเอียดวาระการ
ประชุม มติทป่ี ระชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้ อื หุน้ รวบรวมจัดทํา
เป็ น “รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ” เผยแพร่ขน้ึ เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ และไม่จาํ กัดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมี
การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้ า และบริษทั ฯ จะไม่นําเสนอ
เอกสารทีม่ ขี อ้ มูลสําคัญเพิม่ เติมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ บริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือ
เปลีย่ นแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
(ง) บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทีเ่ ป็ นข้อมูลปจั จุบนั ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ
(3)

การดําเนินการประชุม
(ก) บริษทั ฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงอย่างเต็มทีใ่ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ และจะไม่กระทําใดๆ ทีเ่ ป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของ
ผูถ้ อื หุน้
(ข) บริษทั ฯ จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทัง้ ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประชุม และ
ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และได้มกี ารบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์
และขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติดงั กล่าว ลงในรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
(ค) บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกีย่ วข้อง
กับบริษทั ฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามทีป่ ระชุมในแต่ละวาระทุกวาระ
รวมทัง้ ได้มกี ารบันทึกข้อซักถามในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมหรือเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และ
แสดงความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ คําชีแ้ จงของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูบ้ ริหารลงใน
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
(ง) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการจัดประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี และสนับสนุ นให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้

9.6.2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั ฯ คํานึงถึงการปฏิบตั ติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ดังต่อไปนี้
(1)

โดยกําหนดนโยบายที่สําคัญ

การเสนอวาระเพิม่ เติมในการประชุมผูถ้ อื หุน้

บริษทั ฯ มีการนโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอเพิม่ วาระการประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ การเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าและการพิจารณาข้อเสนอ
ดังกล่าวของผูถ้ อื หุน้ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนด
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ท่เี ป็ นผูบ้ ริหารจะไม่เพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่
จําเป็ นโดยเฉพาะวาระสําคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
(2)

การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
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บริษทั ฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ทัง้ นี้ การเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและการพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว
ของผูถ้ อื หุน้ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนด
(3)

การสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกําหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ
ข และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผถู้ อื หุน้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง แต่มคี วามประสงค์จะใช้สทิ ธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธกี ารมอบฉันทะ โดยเสนอให้มกี รรมการ
อิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ อื หุน้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ อื หุ้นได้ใช้สทิ ธิเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ได้
(4)

การสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ าํ คัญ เช่น การ
ทํารายการเกีย่ วโยงกัน การทํารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทม่ี นี ยั สําคัญ เป็ นต้น เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
(5)

การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน

9.6.3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
(1)

นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะ
ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านัน้ ในปี ท่ผี ่านมาบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาชี้บ่งผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียขึน้ ใหม่ พร้อมกับ
กําหนดเป็ นนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเพิม่ เติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ยดึ ถือ
ปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป โดยบริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ 9 กลุ่ม
ดังต่อไปนี้
(ก)

พนักงาน
1)

บริษทั ฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็ นธรรม
และสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กําหนด

2)

บริษทั ฯ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ
จัดให้มกี ารอบรมและสัมมนาผูบ้ ริหารและพนักงาน เป็ นต้น

3)

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การ
ประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัตกิ ารทํางาน และการใช้สทิ ธิต่างๆ
ของพนักงาน เป็ นต้น
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(ข)

(ค)

4)

บริษทั ฯ คํานึงถึงสิทธิของพนักงานเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องเรียน
กรณี พ นัก งานไม่ไ ด้ร บั ความเป็ น ธรรมผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เช่ น ตู้ร บั ความคิด เห็น
หน่วยงานฝา่ ยทรัพยากรบุคคลทีร่ บั เรือ่ ง เป็ นต้น

5)

บริษั ท ฯ มีห น้ า ที่ดู แ ลจัด สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานให้ ม ีค วามปลอดภัย ถู ก
สุขลักษณะ และเอือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล

เกษตรกรชาวไร่
1)

บริษัท ฯ มีห น้ า ที่ใ นการสร้า งความสัม พัน ธ์ ท่ีดีแ ละความร่ ว มมือ ในระยะยาวกับ
เกษตรกรชาวไร่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน

2)

บริษทั ฯ สนับสนุ นการสร้างความมันคงในการประกอบอาชี
่
พของเกษตรกร โดยการให้
การดูแล เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเกษตรกรชาวไร่

3)

บริษทั ฯ มุง่ ส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ให้พฒ
ั นาความรูใ้ นการทําการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
อาทิ จัดอบรมโครงการโรงเรียนเกษตรกร เป็ นต้น เพื่อให้เกษตรกรนํ าความรูท้ ่ไี ด้มา
ใช้ในการประกอบอาชีพ เพิม่ ประสิทธิภาพของผลผลิตเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี นการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร

ลูกค้า และเจ้าหนี้
นโยบายเกีย่ วกับการดูแลลูกค้า
1)

บริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดย
ยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึง่ กันและกัน

2)

บริษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อปญั หาและความต้องการของลูกค้าเป็ น
อันดับแรก โดยให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามมาตรการตามนโยบายนี้

3)

บริษทั ฯ จะปฏิบตั งิ านโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ทไ่ี ม่
สุจริตต่อลูกค้า
-

ยึดมันในการนํ
่
าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของลูกค้า

-

ยึดถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีทส่ี ดุ

นโยบายเกีย่ วกับการดูแลเจ้าหนี้

(ง)

1)

บริษทั ฯ มีหน้ าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึง่ กันและกัน

2)

บริษัทฯ มีหน้ าที่รบั ผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ค วามสําคัญต่ อเงื่อนไขต่ างๆ ที่ได้ทํา
ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้อย่างดีทส่ี ดุ

ผูถ้ อื หุน้ หรือผูล้ งทุน
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(จ)

(ฉ)

(ช)

1)

บริษทั ฯ มีหน้าทีป่ กป้องและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ สิทธิการซือ้ ขาย
หรือโอนหุน้ สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูล
กิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้า ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่ งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปนั ผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ
หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุนการอนุ มตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น

2)

บริษทั ฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผูถ้ อื หุ้นใช้สทิ ธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า สิทธิ
ในการเสนอบุ ค คลเพื่อ คัด เลือกเป็ น กรรมการล่ว งหน้ า สิทธิใ นการส่งคํา ถามต่ อ ที่
ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อที่
ประชุม เป็ นต้น

3)

บริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือ
การลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งเปิ ดเผย
ตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นําเสนอเอกสารที่มขี อ้ มูล
สําคัญเพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญ
โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น

4)

บริษทั ฯ มีหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูล
สําคัญทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้น

ชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละแห่ง
1)

บริษทั ฯ และพนักงานต้องยึดมันประพฤติ
่
ปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองทีด่ ี และเป็ นประโยชน์
แก่สงั คมและชุมชน

2)

บริษทั ฯ มีหน้ าที่ประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตงั ้ สถาน
ประกอบการแต่ละสาขาด้วยความเป็ นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นชุมชนให้
มีความเป็ นอยู่ท่ดี ี ตลอดจนรับผิดชอบดําเนินการแก้ไขในกรณีท่เี กิดปญั หาต่างๆ ที่
ได้รบั ผลมาจากการดําเนินการของบริษทั ฯ อย่างเป็ นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

3)

บริษทั ฯ มีหน้ าที่ดูแลและสนับสนุ นกิจกรรมที่มคี ุณประโยชน์ ต่อสังคม และให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและหน่ วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

หน่วยงานราชการ
1)

บริษทั ฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้
กําหนดไว้

2)

บริษัท ฯ จะสนั บ สนุ น กิจ กรรมในโอกาสต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานราชการตามความ
เหมาะสม

ผูจ้ ดั จําหน่าย และผูร้ บั เหมา
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บริษทั ฯ มีหน้าทีส่ ร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูจ้ ดั จําหน่ าย และผูร้ บั เหมาทุกราย และเปิ ดโอกาส
ให้ผจู้ ดั จําหน่ าย และผูร้ บั เหมาทุกรายนํ าเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูจ้ ดั จําหน่าย และผูร้ บั เหมาต้องปฏิบตั ติ ามมาตรการดังต่อไปนี้

(ซ)

(ฌ)

(2)

1)

ต้องปฏิบตั งิ านต่อผูจ้ ดั จําหน่ าย และผูร้ บั เหมาด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความเท่า
เทียมกัน

2)

การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงือ่ นไข
ต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด

นักวิชาการ
1)

บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้นักวิชาการได้รบั ทราบข้อมูลวิธกี าร กระบวนการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรู้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการ
ทําวิจยั ต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ

2)

บริษทั ฯ สนับสนุ นการเข้ามามีสว่ นร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานต่างๆ ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบริษทั ฯ

สถาบันการศึกษา
1)

บริษั ท ฯ จะทํ า การส่ ง เสริม ให้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต แก่
สถาบัน การศึก ษา โดยจะให้ค วามสํา คัญ กับ โรงเรีย นและสถาบัน การศึก ษาที่ใ กล้
บริเวณชุมชนรอบสถานประกอบการแต่ละสาขาของบริษทั ฯ เป็ นอันดับแรก

2)

บริษทั ฯ จะทําการสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

กลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดกลไกการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียดังต่อไปนี้

(3)

(ก)

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางรับข้อร้องเรียน และ/หรือแสดงความคิดเห็น และเพิม่ ช่องทางใน
การอีเมล์ถงึ ผูบ้ ริหารระดับสูงโดยตรง

(ข)

บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้มชี ่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

(ค)

บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เพื่อเข้าเยีย่ มเยียนชุมชนในพืน้ ทีร่ อบๆ โรงงาน
เป็ นประจําทุกปี

กลไกคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
(ก)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง

(ข)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มกี ารคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยการไม่เปิ ดเผยแต่จะเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ
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(ค)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กําหนดให้มกี ระบวนการดําเนินการหลังจากมีผแู้ จ้งเบาะแส โดยใน
เบื้ อ งต้ น ฝ่ า ยตรวจสอบภายในจะทํ า การรวบรวมสรุ ป เรื่ อ งดัง กล่ า วแล้ ว นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจู น์หาข้อเท็จจริง หากพบว่าเป็ นข้อมูลทีก่ ระทบต่อ
บริษทั ฯ จะต้องนําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาต่อไป

9.6.4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ
(1)

การควบคุมภายในและการทํารายการ/ธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดปญั หาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่อี าจเกิดขึน้ โดย
กํ า หนดให้ก ารทํ า รายการ และ/หรือ ธุ ร กรรมที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จ ะต้อ งเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนด และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ฯ จะดําเนินการให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณี ไม่
ประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ลดลง หรือมี
รายการระหว่างกันในลักษณะที่มผี ลประโยชน์ อ่นื ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ท่ดี ที ่สี ุดกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ แล้วแต่กรณีจะต้องรายงานต่อ
บริษทั ฯ หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/หรือหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่เข้าไปถือหุน้ บริษทั ฯ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานคล้ายคลึงกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย เพื่อให้บริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
การถือหุน้ ดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยหรือไม่
บริษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และได้จดั ให้มฝี า่ ยตรวจสอบภายในเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วย
ความโปร่งใส โดยมีการตรวจสอบเป็ นระยะและจัดทํารายงานส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(2)

การเปิ ดเผยข้อมูล

บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ ภายใต้หวั ข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของบริษทั ฯ ในการสือ่ สาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ กับสถาบันผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้
นักวิเคราะห์ และประชาชน
(3)

การเปิ ดเผยนโยบายกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นชอบ และ
ผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็ น
ต้น
(4)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อรายงานทางการเงิน

บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับ
รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี ซึง่ มีเนื้อหารับรองว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และมี
การรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลง
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นามโดยนายประพัน ธ์ ศิร ิวริ ิยะกุ ล (ประธานเจ้า หน้ า ที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ) และนายสิรวิ ุทธิ ์ เสียมภัก ดี
(ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน)
(5)

ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน

บริษทั ฯ มีนโยบายเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทัวไปที
่ ม่ คี วามสําคัญทีอ่ าจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริษทั ฯ ได้ โดยได้จดั ตัง้ หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขน้ึ เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ทวไป
ั ่ รวมถึงภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถดูขอ้ มูลของบริษทั ฯ ได้
จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ซึง่ ใช้เป็ นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั
ฯ ข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินข่าวบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวทีบ่ ริษทั ฯ ได้แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ และรายละเอียดการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น ซึง่ จะช่วย
ให้นกั ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษทั ฯ ได้อย่างสะดวกยิง่ ขึน้
9.6.5 ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการทีม่ ภี าวะผูน้ ํ า วิสยั ทัศน์ มีประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
และความสําคัญในการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายจัดการที่
ชัดเจน และดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบงานทีใ่ ห้ความเชื่อมันได้
่ วา่ กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ ได้ดาํ เนินไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม
บริษทั ฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ โดยคํานึงปจั จัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
(ก)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กําหนดจํานวนกรรมการของบริษทั ฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
คราวละ 3 ปี ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่จากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ได้

(ข)

กรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกําหนด

(ค)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมด
และไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน กรรมการอิส ระของบริษัท ฯ จะต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ ม ีล ัก ษณะ
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่งมีค วามเข้มงวดไม่น้ อยกว่าคุณสมบัติท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด

(ง)

บริษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การ
ไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ า ที่ในการกํากับดูแลปฏิบตั ิงานของฝ่ายบริหารและหน้ าที่ในการ
บริหารการปฏิบตั งิ านบริษทั ฯ

(จ)

บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ ายงานข้อมูลการเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี ํานาจควบคุมในบริษทั จํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดอื่น การเป็ น
หุน้ ส่วนผู้จดั การในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือการเป็ นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้าง
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หุน้ ส่วนจํากัดความรับผิด ให้บริษทั ฯ ทราบ ตามหลักเกฑณ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
กําหนด
(ฉ)
(2)

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อทําหน้าทีต่ ่างๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
และทําหน้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทําหน้าทีพ่ เิ ศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั ฯ และมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้จ ดั ให้ม ีค ณะกรรมการชุ ด ย่อ ยจํา นวน 4
คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
(ก)

คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทําหน้าทีต่ ่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงหน้าทีใ่ นการ
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุ ม ภายใน การปฏิบตั ิต ามกฎหมาย การพิจ ารณา
คัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี การเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริษัท ฯ และการจัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นต้น ตามทีป่ รากฏในขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ข)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

เพือ่ ทําหน้าทีต่ ่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงหน้าทีก่ ําหนด
นโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กําหนดแผนจัดการความเสีย่ งและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ทัวทั
่ ง้ องค์กร ทําการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและรายงานผล
การประเมินประจําปี ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นต้น ตามทีป่ รากฏในขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(ค)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อ ทํา หน้ า ที่ต่ า งๆ ตามที่ไ ด้ร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่ง รวมถึง หน้ า ที่
คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยให้มกี ารกําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกี ารสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความ
โปร่งใส เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
พิจารณาแนวทาง และกําหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโดยให้มกี าร
กําหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธกี ารกําหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เป็ นต้น ตามที่ปรากฏใน
ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ง)

คณะกรรมการบริหาร

เพื่อทําหน้าที่บริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของ
บริษทั ฯ ทัง้ นี้ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ดังกล่าว จะต้องเป็ นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือ
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คํา สังใดๆ
่
ที่ค ณะกรรมการบริษัทฯ กํา หนด นอกจากนี้ ให้ค ณะกรรมการบริห ารมีห น้ า ที่ใ นการ
พิจารณากลันกรองเรื
่
่องต่างๆ ที่จะนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้ความ
เห็นชอบ รวมถึงให้มหี น้ าที่จดั ทําวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ
เป้าหมาย แนวทาง แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เป็ นต้น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(3)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ

ภายหลัง จากบริษัท ฯ เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ คณะกรรมการจะจัด ให้ม ีก าร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองประจําทุกปี เพื่อประเมินผลงานในปี ท่ผี ่านมา และหาแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการในปี ต่อๆ ไป
(4)

การจัดทํารายงานประจําปี

คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รบั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิสมํ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่า ง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทัง้ กําหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
9.6.5 ความรับผิ ดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Resposibility) ดังนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม และสุจริต
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ติ ามกฏหมายการแข่งขัน และการ
แข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
(ข)

สนับสนุ นนโยบายสาธารณะต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

(ค)

ดํา เนิ น กิจ กรรมต่ า งๆ ในลัก ษณะที่ส อดคล้อ งกับ กฎหมายและข้อ บัง คับ ของการแข่ง ขัน
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

(2)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มีเจตนารมณ์ ท่จี ะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กการกํากับดูแลกิจการและ
บรรษัทภิบาลที่ดี คํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้มสี ่วนได้เสียทุกด้าน และจัดให้มแี นวทางต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรมที่สง่ เสริมและปลูกฝงั ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
(ข)

จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจทีเ่ หมาะสม
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(ค)

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ กระทําการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้อง
หรือยอมรับซึง่ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางมิชอบ

(ง)

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ กระทําการใดๆ อันเป็ นการเสนอซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ อ่นื ใด ที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
ในทางมิชอบ

(3)

การเคารพสิทธิมนุ ษยชน และการปฎิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลและปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างทางเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือเรื่องอื่นใด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
(4)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจะจัดให้มโี ครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้นการบริจาค และการสนับสนุ นการศึกษา
(5)

การดูแลสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อผลกระทบจากกระบวนการผลิตที่อาจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ
มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษทั ฯ มี
แผนการส่งเสริมแนวคิดการนําสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ จากกระบวนการผลิตเหลือใช้มาเพิม่ มูลค่า
(6)

การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ง ได้จ ากการดํ า เนิ น งานที่ม ีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะส่งเสริมชาวไร่ออ้ ยให้มคี วามก้าวหน้าและมันคงไปพร้
่
อมกับบริษทั ฯ บริษทั ฯ จึง
จัด ให้ม ีโ ครงการวิจ ยั ต่ างๆ เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพของชาวไร่อ้อยอย่างต่ อเนื่ อง โดยที่ผ่า นมา บริษัทฯ มี
โครงการวิจยั และพัฒนา เช่น
(ก) โครงการพัฒนาการใช้ระบบนํ้ าหยดบนดิน ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ชาวไร่ออ้ ย
สามารถให้น้ําอ้อยได้อย่างต่อเนื่องรวมทัง้ สามารถประหยัดปริมาณนํ้าทีใ่ ช้
(ข)
โครงการพัฒนาการป้องกันศัตรูพชื อ้อยโดยใช้วธิ ชี วี ภาพ กล่าวคือการปล่อยแมลงทีส่ ามารถ
ทําลายศัตรูพชื ในไร่
(ค) โครงการโรงเรียนเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและถ่ ายทอดความรู้ทางด้านเกษตรกรรมให้แ ก่
ชาวไร่ออ้ ย โดยเริม่ ตัง้ แต่หลักสูตรพืน้ ฐานสําหรับชาวไร่ออ้ ยรายใหม่ ทัง้ ทางทฤษฎีและการปฏิบตั จิ ริง
ก่อนทีจ่ ะทําการเพาะปลูกในแปลงของตนเอง ไปจนถึงหลักสูตรพิเศษซึง่ สอนเทคโนโลยีการเพาะปลูก
อ้อยในขัน้ สูงขึน้ เพือ่ ให้ชาวไร่ออ้ ยสามารถเพิม่ ผลผลิตและพัฒนาคุณภาพอ้อยของตนเอง
ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ดําเนินกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม ดังนี้
(1) โครงการบริจาคเงินสมทบทุนการจัดงานวันคนพิการให้กบั สํานักงานพัฒนาสังคม และความมันคง
่
ของมนุ ษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
(2)

โครงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น เนื่องในโอกาสวันเด็ก ปี
พ.ศ. 2556
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(3)

โครงการบริจาคพัดลมให้กบั โรงเรียนวัดศิรบิ รู ณาราม จังหวัด สุโขทัย

(4)

โครงการบริจาคประตูฟุตบอลจํานวน 3 ชุด ให้แก่โรงเรียนหนองโพวิทยาคม โรงเรียนห้วยดุก และ
โรงเรียนเขาบ่อพลับ จังหวัดนครสวรรค์ เพือ่ จัดการแข่งขันการกีฬาต้านยาเสพติด

9.7

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพือ่ แสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
(1) ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า เกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี อ้ งจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
ตน คู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
(2) บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า จัดทําและนําส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่
สมรส และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ส่งผ่านมายังเลขานุ การของบริษทั ฯ ก่อนนําส่งสํานักงานก.ล.ต.
ทุกครัง้ โดยให้จดั ทําและนํ าส่งภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทําการนับแต่วนั ทีม่ กี ารซือ้
ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
(3) บริษทั ฯ กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ํารงตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายใน
ทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ซึง่ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐานะการเงินและสถานะของบริษทั ฯ จนกว่า
บริษทั ฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษทั ฯ จะแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสําคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
บริษทั ฯ กําหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝื นนํ าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ ส่วนตนซึ่งเริม่ ตัง้ แต่
การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะ
พิจารณาจากเจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
9.8 บุคลากร
9.8.1 รายละเอียดบุคลากรและค่าตอบแทนของบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทั ฯ มีบุคลากรรวมทัง้ สิน้ 4,569 คน แบ่งเป็ นพนักงานประจํา
จํานวน 3,282 คน และพนักงานชัวคราวจํ
่
านวน 1,287 คน โดยรายละเอียดบุคลากรและค่าตอบแทนของบุคลากร
ของกลุม่ บริษทั ฯ มีดงั นี้
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั

ค่าตอบแทนของบุคคลากร

ค่าตอบแทนของบุคคลากร

1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54

1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55
ค่าตอบแทน

จํานวนพนักงาน
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงาน
ชัวคราว
่
(คน)

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์
เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

792

784

บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์
แอนด์ เปเปอร์ จํากัด

525

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด

ค่าตอบแทน

จํานวนพนักงาน
ประจํา (คน)

จํานวนพนักงาน
ชัวคราว
่
(คน)

268,771,635.1

929

940

297,252,626.7

107

121,928,504.0

555

101

154,644,927.6

129

6

32,040,439.5

136

2

40,921,824.9

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์
เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) (ส่วนบุตลากร
ของโรงงานนํ้าตาลทรายทีเ่ ช่า
จาก บริษทั รวมผล
อุตสาหกรรมนครสวรรค์
จํากัด)
บริษทั เกษตรไทยไบโอ
เพาเวอร์ จํากัด

497

378

0.0

493

409

63,344,472.4

13

-

2,339,714.0

42

8

8,030,331.4

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์
จํากัด
บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ
จํากัด
รวม

848

380

213,953,635.0

850

585

235,439,955.9

-

-

-

5

8

799,201.7

2,804

1,655

639,033,927.6

3,010

2,053

800,433,340.5

(บาท)

บริ ษทั

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

(บาท)

ค่าตอบแทนของบุคคลากร
1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56
จํานวนพนักงาน จํานวนพนักงาน
ค่าตอบแทน
ประจํา (คน)
ชัวคราว
่
(คน)
(บาท)
1,013

516

401,746,151.1

บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์ เปเปอร์ จํากัด

644

109

151,115,649.0

บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด
บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
(ส่วนบุตลากรของโรงงานนํ้าตาลทรายทีเ่ ช่าจาก บริษทั รวมผลอุตสาหกรรม
นครสวรรค์ จํากัด)

173

3

49,343,603.0

500

283

189,401,654.7

70

13

17,164,747.2

บริษทั นํ้าตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด

863

357

261,122,711.2

บริษทั เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จํากัด

6

2

858,640.0

0
13
3,282

4
1,287

81,481.7
219,433.0
1,071,054,070.8

บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด

บริษทั ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จํากัด
บริษทั รวมผลไบโอเพาเวอร์ จํากัด
รวม
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มพี นักงานหรือกลุ่มพนักงานของบริษทั ฯ เป็ นสมาชิกสหภาพใดๆ และบริษทั ฯ เชื่อว่า
ความสัมพันธ์ของบริษทั ฯ กับพนักงานเป็ นไปด้วยดี และมีความมันคง
่ แข็งแรง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ เชื่อว่าได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีขอ้
พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ัยสําคัญ หรือมีการนัดหยุดงานทีเ่ กีย่ วข้องในช่วงระยะเวลาสามปี งบประมาณทีผ่ ่านมา และ
บริษทั ฯ ไม่ทราบว่ามีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีค่ า้ งอยูห่ รือจะเกิดขึน้ ณ ขณะนี้แต่อย่างใด
9.8.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
เพราะบริษทั ฯ ตระหนักว่าการพัฒนาบุคคลกรเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมากสําหรับความสําเร็จขององค์กร โดยมุ่งเน้นทัง้ ใน
ด้านทักษะการบริหาร การบริการ ทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง และการทํางานเป็ นทีม เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรม การสัมมนาโดยบุคคลทีม่ คี วามสามารถจากภายในและภายนอกให้กบั
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ จัดให้มกี ารส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูใ้ นงานเพื่อให้มคี วามก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และพนักงานได้ใช้ความรูค้ วามสามารถและทักษะได้อย่างเต็มทีเ่ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพโดยรวมให้กบั องค์กร
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