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10.

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ และ 2) คณะกรรมการชุดย่อยจานวน 3
ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10.1

คณะกรรมการของบริษทั ฯ

10.1.1 คณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 ท่าน ดังนี้
จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม/จานวนครัง้
รายชื่อกรรมการ

การประชุม

ตาแหน่ ง
ปี 2556

ปี 2557

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

6/6

6/7

2. นายทวีชยั เจริญบัณฑิต1

รองประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

-

5/5

3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

รองประธานกรรมการ

6/6

7/7

4. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น

รองประธานกรรมการ

2/6

4/7

5. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

5/6

7/7

6. ดร. ภรณี ภัทรานวัช2

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

-

4/5

7. นายเยียว คอค ตอง3

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

-

5/5

8. นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอยูบ4

กรรมการ

5/6

5/7

9. นายลิน ไท่ ชวน5

กรรมการ

4/5

2/7

10. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์6

กรรมการ

0/6

0/7

11. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ7

กรรมการ

3/5

5/7

12. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์8

กรรมการ

-

5/7

1. นายโชติ โภควนิช
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จานวนครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม/จานวนครัง้
รายชื่อกรรมการ

การประชุม

ตาแหน่ ง
ปี 2556

ปี 2557

13. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

กรรมการ

6/6

7/7

14. นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน

กรรมการ

3/6

3/7

15. นายดนัย ปฐมวาณิชย์9

กรรมการ

5/6

5/7

หมายเหตุ:
1
นายทวีชยั เจริญบัณฑิต ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
2
ดร. ภรณี ภัทรานวัช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
3
นายเยียว คอค ตอง ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
4
นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอยูบ เป็ นตัวแทนจาก Redfeather Limited
5
นายลิน ไท่ ชวน ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเป็ นตัวแทนจาก Black River Capital Partners Food
Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
6
นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์ เป็ นตัวแทนจาก Black River Capital Partners Food Fund Holdings (Singapore) Pte. Ltd.
7
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเป็ นตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
8
นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โดยเป็ นตัวแทนจากกองทุนส่วนบุคคล United
Overseas Bank Limited และ กองทุนส่วนบุคคลธนาคารออมสิน
9
นายดนัย ปฐมวาณิชย์ เป็ นตัวแทนจาก Dragon Path ASEAN Fund SPC

โดยมี ดร. ศิรพิ ร วิรยิ ะบัญชา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ ตัง้ แต่วนั ที่ 24 เมษายน 2556
ทัง้ นี้ รายละเอียดของกรรมการของบริษทั ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการซึง่ มีอานาจลงมือชื่อแทนบริษทั ฯ คือนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช หรือ นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น หรือ นายเจอร์
ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายดนัย ปฐมวาณิชย์ หรือ นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอ
ยูบ หรือ นางโรซานน่ า สุเชาว์วณิช หรือ นายลิน ไท่ ชวน หรือ นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์ และประทับตราสาคัญของ
บริษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. กาหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ กลยุท ธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง
แผนการดาเนินงาน และงบประมาณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทา และกากับดูแลการ
บริหารงานและผลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
3. ติดตามผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณ
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4. ดาเนินการให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนาระบบงานบัญชีท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบ
ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
5. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ ง และติดตามผลการปฏิบตั งิ าน
6. จัดให้ม ีนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน
และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
8. แต่งตัง้ ผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษทั ฯ เช่น ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of Executive
Committee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบริหารและปฏิบตั กิ าร
(Chief Operating Officer) และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) และเจ้าหน้าที่
อาวุโสอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นจาเป็ นและสมควร
9. แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจาเป็ นเพื่อประกอบการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม
11. ส่ง เสริม ให้ก รรมการและผู้บ ริหารของบริษ ัท ฯ เข้า ร่วมหลักสูต รสัม มนาต่ างๆ ของสมาคมส่ง เสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารนัน้
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ นัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถ
อนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) อาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่
เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ไิ ว้
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หุ้นทุกครัง้ ให้ก รรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมดออกจากตาแหน่ ง
หากไม่สามารถแบ่งจานวนกรรมการทัง้ หมดออกเป็ นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก (โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่บริษทั ฯ ได้รบั จดหมายลาออก)
(3) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับ
บริษทั ฯ
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
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(5) ศาลมีคาสั ่งให้ออก

10.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ *

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร. ภรณี ภัทรานวัช

กรรมการตรวจสอบ

3. นายเยียว คอค ตอง*

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายโกศล แย้มลีมลู เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2557
*หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน มีความรูท้ างด้านการสอบทานบัญชีและการเงิน ได้แก่
1. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีจาก University of New South Wales ในปี 2512
2. นายเยียว คอค ตอง จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาดจาก Singapore Institute of Management ในปี 2523 ประสบการณ์ทางานด้านการ
สอบทานบัญชีและการเงิน โดยดารงตาแหน่งเป็ นคณะกรรมการการลงทุนของบริษทั PT Assuransi RAMA ประเทศอินโดนีเซีย ตัง้ แต่ปี 2556 – 2557

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ
บริษทั ฯ
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6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามหน้าที่ท่คี ณะกรรมการของบริษทั ฯ
มอบหมายให้ ในขณะทีค่ วามรับผิดชอบสาหรับกิจกรรมทัง้ หมดของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอกนัน้ ยังคงเป็ นของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ คณะ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบมีกาหนดสอง (2) ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่ห มดวาระอาจได้ร บั การแต่ งตัง้ ให้เ ข้าด ารงตาแหน่ ง ใหม่อีกได้ตามที่ค ณะกรรมการของ บริษ ัท ฯ อาจ
เห็นสมควร

10.1.3 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 7 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการบริหาร

ตาแหน่ ง

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้ เอเชีย และเอเชียแปซิฟิก (Managing
Director, Asia and Asia-Pacific)

2. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น

กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้ ยุโรป (Managing Director, Europe)

3. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร (COO)

4. นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (กลุ่มบริษทั ) (Group CFO)
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รายชื่อกรรมการบริหาร

ตาแหน่ ง

5. นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (ประเทศเนเธอร์แลนด์) (CFO)

6. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (ประเทศไทย) (CFO)

7. ดร. ศิรพิ ร วิรยิ ะบัญชา

ผูอ้ านวยการฝา่ ยกิจการองค์กรและกฏระเบียบ (Corporate and
Compliance Director)

โดยมี นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหารตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2557
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ให้คาแนะนาเกีย่ วกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการ และแผนการดาเนินงานประจาปี และงบประมาณของ
บริษทั ฯ
2. ดาเนินการจัดการให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามแผนการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
3. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ รับทราบทุกเดือน
4. เสาะหา และประเมินโอกาสใหม่ๆ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
5. ตรวจสอบ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ
6. ตรวจสอบ และอนุ มตั ิธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุ น หรือการขายสินทรัพย์ของบริษทั ฯ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การเงินและการคลัง การบริหารงานทัว่ ไป และธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ภายใต้ขอบเขตอานาจการอนุ มตั ทิ ่คี ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณากาหนดไว้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
บริหารอาจมอบอานาจช่วงให้ผบู้ ริหาร หรือพนักงานปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็
ดี การมอบอานาจช่วงดังกล่าว จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจช่วงทีท่ าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั
มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้
เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับ บริษทั ฯ (ตามที่
นิยามไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทัง้ นี้ การ
อนุมตั ริ ายการดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการต่างๆ ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
7. พิจารณาและตรวจสอบการจัดการความเสีย่ ง และระบบการควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ
8. จัดหาทีป่ รึกษา หรือบุคคลทีม่ คี วามเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคาแนะนา ตามความจาเป็ น
9. ร้อ งขอให้ผู้บ ริหาร หรือ พนักงานเข้าประชุ ม คณะกรรมการบริหาร หรือ ให้ข้อ มูลที่เกี่ยวข้อ งกับ เรื่อ งที่ม ีการ
อภิปรายกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
10. รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบถึงกิจการทีค่ ณะกรรมการบริหารดาเนินการภายใต้อานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้รวมถึงเรื่องอื่นใดทีจ่ าเป็ นและสมควรทีจ่ ะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
รับทราบ
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11. ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของตนเป็ นประจาทุกปี
12. ตรวจสอบ และประเมินความเพียงพอของกฎบัตรฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแก้ไข
เปลีย่ นแปลงกฎบัตร
13. ดาเนินการอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะหมดวาระลงเมื่อ:
(1) เสียชีวติ
(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ออก
กรรมการบริหารที่มคี วามประสงค์ท่ีจะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการ ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการบริหารใหม่แทนคนที่ลาออก ภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารมีจานวนกรรมการบริหารครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด

10.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่าน
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ ง

1. นางโรซานน่ า สุเชาว์วณิช

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายโชติ โภควนิช

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. นายลิน ไท่ ชวน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางกรรณิการ์ บุญญรักษ์ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กันยายน 2557
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาและให้คาแนะนานโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และพนักงานของ
บริษทั ฯ และผลประโยชน์สาหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และพนักงานของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3.10 หน้าที่ 130

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
2. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานกรรมการบริหารโดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคลและการจ้างงาน
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงก าหนดขอบเขตของการจ่า ยค่า จ้า งกรณีเ ลิก จ้า ง และการจัด การเกี่ยวกับ เงิน
บาเหน็จ
3. อนุมตั คิ า่ ตอบแทนรวมสาหรับประธานคณะกรรมการ และค่าตอบแทนและผลประโยชน์สาหรับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และกรรมการบริหารอื่นๆ โดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล ทัง้ นี้ ภายใต้ขอ้ กาหนดของนโยบายที่
ได้รบั ความเห็นชอบ
4. ในการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนพิเ ศษจากผลประกอบการของบริษ ัท ฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่า ตอบแทนจะพิจ ารณาก าหนดเป้ าหมายของผลประกอบการเป็ น รายปี แ ละป จั จัยบ่ ง ชี้ (Indicator) การ
ดาเนินงานที่สาคัญ และสอบทานผลการดาเนินงานซึ่งทาได้เมื่อเทียบกับเป้าหมายและตัวบ่งชี้ (Indicator) การ
ดาเนินงานทีส่ าคัญของ (i) บริษทั ฯ และ (ii) กรรมการบริหารรายบุคคลโดยคานึงถึงความสามารถเฉพาะบุคคล
5. อนุ มตั ผิ ลประโยชน์ระยะยาว เช่น สิทธิในการได้รบั การจัดสรรหุน้ (Share Appreciation Rights) และการได้รบั
หุ้นจากผลการดาเนิ น งาน (Performance Shares) รวมถึง ตรวจสอบเกณฑ์ก ารปฏิบ ัติงานโดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์ระยะยาวทีพ่ นักงานจะได้รบั ภายใต้รปู แบบต่างๆ ที่บริษทั ฯ นามาใช้
6. สอบทานรูปแบบของการให้ผลประโยชน์ในลักษณะของการให้หนุ้ (Share Incentive Scheme) รวมถึงกาหนด
เกณฑ์การปฏิบตั งิ าน เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
7. ให้ค วามเห็น ชอบนโยบายในการอนุ ม ตั ิก ารเรีย กร้อ งค่า ใช้จ่า ยจากประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และประธาน
คณะกรรมการ
8. ดาเนินการเพื่อให้แน่ ใจว่าการให้ผลประโยชน์ ในลักษณะต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายและระบบเกี่ยวกับความ
เสีย่ งของบริษทั ฯ
9. สอบทานเพื่อให้เป็ นที่พอใจว่าแนวทางและนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนในรายงานค่าตอบแทนกรรมการ
ซึง่ ระบุในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างเป็ นธรรม
10. พิจารณาการปฏิบตั หิ น้าที่ ความเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอบเขตของ
งาน (Terms of Reference) ของตน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และแนะนาให้
มีการเปลีย่ นแปลงเรื่องดังกล่าวตามความจาเป็ นเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
11. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้อ งรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบถึงการ
ปฏิบตั งิ านภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในแต่ละครัง้
12. ห้ามมิให้กรรมการคนใดเข้าไปมีสว่ นร่วมในการพิจารณาค่าตอบแทนของตนเอง
13. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการตามที่เห็นควรในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ซึ่งควรมี
การดาเนินการหรือปรับปรุง
14. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อ:
(1) เสียชีวติ
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(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้ออก
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มคี วามประสงค์ท่จี ะลาออกจากตาแหน่ ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธาน
คณะกรรมการ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่แทน
คนที่ล าออก ภายในเก้า สิบ (90) วัน เพื่อ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทนมีจานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
10.2

ผู้บริหาร

(ตามคานิยามผูบ้ ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหารจานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อผู้บริหาร

ตาแหน่ ง

1. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้ เอเชีย และ เอเชียแปซิฟิก (Managing
Director, Asia and Asia-Pacific)

2. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร (COO)

3. นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (กลุ่มบริษทั ) (Group CFO)

4. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการเงิน (ประเทศไทย) (CFO)

5. นายวุฒนิ ยั อุลติ

ประธานบริหารด้านสารสนเทศ (CIO)

6. ดร. ศิรพิ ร วิรยิ ะบัญชา

ผูอ้ านวยการฝา่ ยกิจการองค์กรและกฏระเบียบ (Corporate and
Compliance Director)

7. นายธีรวัจน์ จารุพพิ ฒ
ั น์พงศ์

ผูอ้ านวยการฝา่ ยธุรกิจฟาร์มพ่อแม่พนั ธุแ์ ละโรงฟกั ไข่ (Breeding
Director)

หมายเหตุ: *ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จดั การ หรือผู้ดารงตาแหน่ งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่ ง
เทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารรายทีส่ ่ีทกุ ราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝา่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่า ทัง้ นี้ รายละเอียดของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1
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10.2.1 แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูต้ รวจสอบภายใน
กรรมการผูจ้ ดั การ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝา่ ย
ปฏิบตั กิ าร

ผูอ้ านวยการฝา่ ยกิจการ
องค์กรและกฏระเบียบ

ฝา่ ยโรงอาหาร
สัตว์

ฝา่ ยฟาร์ม

ผูอ้ านวยการฝา่ ยธุรกิจฟาร์ม
พ่อแม่พนั ธุแ์ ละโรงฟกั ไข่

ฝา่ ยผลิต

ฝา่ ยจัดซื้อ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
การเงิน (กลุ่มบริษทั )

ประธานบริหารด้าน
สารสนเทศ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
การเงิน (ประเทศไทย)

ฝา่ ยบุคคล

ฝา่ ยการตลาด
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ฝา่ ยสิง่ แวดล้อม

ฝา่ ยขาย

ฝา่ ยขาย

(ในประเทศ)

(ส่งออก)

ฝา่ ย ICT

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
10.3

เลขานุการบริ ษทั ฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ ดร.
ศิรพิ ร วิรยิ ะบัญชา ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษทั ฯ* เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ทัง้ นี้หน้าทีแ่ ละขอบเขตอานาจ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกาหนด และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องสม่ าเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญให้
คณะกรรมการทราบ
2. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ และการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงการดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุมดังกล่าว
3. ดูแ ลการเปิ ด เผยข้อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่ร บั ผิด ชอบตาม ระเบีย บและข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทาและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.4 รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
4.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการผูบ้ ริหาร
หมายเหตุ: *เป็ นการยืนยันการแต่งตัง้ ซึง่ มีขน้ึ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2556 ณ วันที่ 24 เมษายน 2556

10.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)

ประธานกรรมการ

100,000

รองประธานกรรมการ

75,000

กรรมการ

25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

70,000

กรรมการตรวจสอบ

35,000
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ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษทั ฯ มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ตามรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ปี 2556 (บาท)

ปี 2557 (บาท)

1,375,000

1,500,000

2. นายทวีชยั เจริญบัณฑิต1

-

800,000

3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

275,000

300,000

4. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น

275,000

300,000

5. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

1,065,000

1,140,000

6. ดร. ภรณี ภัทรานวัช2

-

480,000

7. นายเยียว คอค ตอง3

-

480,000

275,000

300,000

9. นายลิน ไท่ ชวน4

-

-

10. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์5

-

-

11. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ6

250,000

300,000

12. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์7

-

300,000

13. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

275,000

300,000

14. นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน

275,000

300,000

15. นายดนัย ปฐมวาณิชย์

275,000

300,000

16. นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล8

250,000

-

รวม

4,590,000

6,800,000

1. นายโชติ โภควนิช

8. นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอยูบ

หมายเหตุ:
1

นายทวีชยั เจริญบัณฑิต ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
ดร. ภรณี ภัทรานวัช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
3
นายเยียว คอค ตอง ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
4
นายลิน ไท่ ชวน ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 และไม่รบั ค่าตอบแทน
5
นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์ ไม่รบั ค่าตอบแทน
6
นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
7
นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
8
นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556
2
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2556 และปี 2557 กลุ่มบริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง โบนัส เบีย้ เลีย้ ง และเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ
จานวน (คน)

ค่าตอบแทน (บาท)

2556

10

44,262,000

2557

9

70,471,000

หมายเหตุ: 1) เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของบริษทั ฯ จึงมีการจากัดนิยามของผูบ้ ริหาร 7 ท่าน ตามกฏของสานักงาน ก.ล.ต. (โปรดดูรายละเอียดใน
หัวข้อ 10.2 ผูบ้ ริหาร ส่วนที่ 2.3.10 โครงสร้างการจัดการ) อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะรวมผูบ้ ริหารของ DTH อีก 2 ท่าน
เนื่องจากมีตาแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั ฯ โดยหนึ่งในนัน้ คือ นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนในนาม G.J Tomassen B.V.
(โปรดดูรายละเอียดใน ส่วนที่ 2.3.14 เรื่องรายการระหว่างกัน)
2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุ มตั งิ บจานวน 15.0
ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็ นโบนัสให้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จานวนทัง้ สิ้น 21 ท่าน ซึ่งจะทาการจ่ายในปี 2558 โดยจ่ายให้กบั
ผูบ้ ริหารจานวน 5.43 ล้านบาท และส่วนทีเ่ หลือจะจ่ายให้แก่พนักงานของบริษทั ฯ โดยการจ่ายโบนัสดังกล่าว เพื่อนามาซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
(IPO) ของบริษทั ฯ ทีร่ าคาเดียวกับราคาเสนอขาย

10.4.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ได้มมี ติอนุ มตั ิจดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน และ/หรือหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นการทั ่วไปครัง้ แรก (Initial Public Offering : IPO) ให้แก่กรรมการ และ/หรือ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย เพื่อเป็ นการตอบแทนการทางานของกรรมการ และผูบ้ ริหารดังกล่าว และเพื่อให้มสี ่วน
ร่วมเป็ นเจ้าของบริษทั ฯ โดยจัดสรรให้แก่ กรรมการและ/หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จานวนไม่เกิน 8,750,000
หุน้ ซึง่ จะจัดสรรพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนในครัง้ นี้ ดังรายละเอียดดังนี้
จานวนหุ้นที่ได้รบั
ชื่อ-สกุล

1. นายโชติ โภควนิช
2. นายทวีชยั เจริญบัณฑิต
3. นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

4. นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น
5. นายวุฒพิ ล สุรยิ าภิวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการ และกรรมการ
อิสระ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้ เอเชีย
และเอเชียแปซิฟิก
รองประธานกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้ ยุโรป
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
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การจัดสรรสูงสุด
(หุ้น)

สัดส่วนเทียบกับหุ้น
สามัญทัง้ หมด
ภายหลัง IPO
(ร้อยละ)

500,000

0.05

500,000

0.05

500,000

0.05

500,000

0.05

500,000

0.05

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นที่ได้รบั
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

การจัดสรรสูงสุด
(หุ้น)

6. ดร. ภรณี ภัทรานวัช
7. นายเยียว คอค ตอง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ

สัดส่วนเทียบกับหุ้น
สามัญทัง้ หมด
ภายหลัง IPO
(ร้อยละ)

500,000

0.05

500,000

0.05

8. นายฐานวรรธก์ อรุณพันธุ์

กรรมการ

500,000

0.05

9. นายดนัย ปฐมวาณิชย์

กรรมการ

500,000

0.05

10. นางณัฐพร เหลืองสุวรรณ

กรรมการ

500,000

0.05

11. นายฟาริส อิบราฮิม ตาฮา เอ
ยูบ

กรรมการ

500,000

0.05

12. นายลิน ไท่ ชวน

กรรมการ

500,000

0.05

13. นายริชาร์ด ลี แกมมิลล์

กรรมการ

500,000

0.05

500,000

0.05

500,000

0.05

300,000

0.03

300,000

0.03

300,000

0.03

300,000

0.03

50,000

0.01

8,750,000

0.96

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร
15. นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน (ประเทศ
เซน
เนเธอร์แลนด์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
16. นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล
การเงิน (กลุ่มบริษทั )
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้าน
17. นายธีระพงษ์ ลอรัชวี
การเงิน (ประเทศไทย)
14. นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

18. นายวุฒนิ ยั อุลติ
19. นายธีรวัจน์ จารุพพิ ฒ
ั น์พงศ์
20. ดร. ศิรพิ ร วิรยิ ะบัญชา

ประธานบริหารด้านสารสนเทศ
ผูอ้ านวยการฝา่ ยธุรกิจฟาร์มพ่อแม่
พันธุแ์ ละโรงฟกั ไข่
ผูอ้ านวยการฝา่ ยกิจการองค์กรและ
กฎระเบียบ

รวม

ส่วนที่ 2.3.10 หน้าที่ 137

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
10.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีบุคลากรทัง้ หมด 1,914 คน ซึ่งสามารถแบบออกเป็ น พนักงานประจา 580
คน และพนักงานรายวัน 1,334 คน โดยมีรายละเอียดจาแนกตามฝา่ ยดังนี้
จานวนบุคลากร
ฝา่ ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

พนักงานประจา (คน)

พนักงานรายวัน (คน)

พนักงานประจา (คน)

พนักงานรายวัน (คน)

ฝา่ ยฟาร์มพ่อแม่พนั ธุ์

71

132

67

135

ฝา่ ยผลิตอาหารสัตว์

52

34

54

35

ฝา่ ยฟาร์มเป็ ดเนื้อ

33

27

34

28

ฝา่ ยโรงงานชาแหละ
และแปรรูป

91

794

127

989

ฝา่ ยจัดซือ้

10

0

12

0

ฝา่ ยบัญชีและการเงิน

34

0

31

0

ฝา่ ยขายและการตลาด

51

71

58

93

ฝา่ ยเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

12

0

11

0

ฝา่ ยห้องแล็บ

14

2

15

3

ฝา่ ยบุคคลและธุรการ

24

19

22

15

ฝา่ ยเทคนิคและ
บารุงรักษา

26

18

31

18

ฝา่ ยการส่งออก
ต่างประเทศ

12

0

15

0

กลุ่มธุรกิจในประเทศ
เนเธอร์แลนด์

97

25

103

18

รวม

527

1,122

580

1,334
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ในปี 2556 และ ปี 2557 จานวนทัง้ สิน้ 644.3 ล้านบาท และ 706.4
ล้านบาท ตามลาดับ ซึง่ ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน
ประกันสังคม และเงินสมทบทุนกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

10.5.1 ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลาสามปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานที่บริษทั ฯ เป็ นคู่ความหรือคูก่ รณี ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

10.5.2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปจั จัยสาคัญในการสร้างความสามารถและโอกาสในการแข่งขันให้กบั องค์กร การเชื่อมโยงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เข้ากับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น พร้อมกับการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้
เกิดนวัตกรรมหรือการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ขององค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุง่ พัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร และรองรับความเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั นาการ ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพในการแข่งขันในระดับโลกโดยมี
การ ฝึ กอบรมพนักงานตามโครงสร้างหรือแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร และแผนกาลังคน พัฒนาระบบ Human Resource
Development ให้นามาใช้อย่างทั ่วถึงทัง้ องค์กร และพัฒนาพนักงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์สงู สุด
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