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10.

โครงสรางการจัดการ

10.1

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
คุณวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการสํานักกรรมการ และผูชวย
กรรมการผูจัดการอาวุโสดาน
ตางประเทศ
คุณภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

กรรมการรองผูจ ัดการ
กลุมการลงทุนในประเทศ
1. คุณจิวรรณ พงษพิชิตกุล
2. คุณจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
3. คุณอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
• ดานธุรกิจการเกษตร
• ดานพลังงาน

กรรมการผูจัดการ
คุณอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นักลงทุนสัมพันธ
คุณภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

กรรมการรองผูจัดการ
กลุมการลงทุนตางประเทศ
คุณสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
• ดานธุรกิจการเกษตร
• ดานพลังงาน

รองกรรมการผูจัดการ
กลุมการเงินและปฏิบัติการ
คุณวรเทพ เลิศอุดมโชค

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ
กลุมการเงินและปฏิบัติการ
คุณพิทักษ ชาวสวน
• ฝายบัญชีและการเงิน
• ฝายบริหารการเงิน
• ฝายกฎหมาย
• ฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ
• สํานักงานสาขากรุงเทพฯ

หมายเหตุ: * ปจจุบัน บริษัทวาจางหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทและบริษัทยอย
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10.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ-นามสกุล
นายประจวบ ไชยสาสน
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอํานวย ปะติเส
นายศิริชัย สมบัติศิริ

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

โดยมีนายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอนันต
นางวันเพ็ญ
นางจิรวรรณ
นางสาวจิตติมา
นายสฤษดิ์
นายอดิศักดิ์

ตั้งตรงเวชกิจ
ปุญญนิรันดร
พงษพิชิตกุล
ตั้งตรงเวชกิจ
ตั้งตรงเวชกิจ
ตั้งตรงเวชกิจ

“กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”
วาระการดํารงตําแหนง
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัทไวดังนี้
1. บริ ห ารกิ จ การบริ ษั ท ให เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน ที่ ดี ที่ สุ ด แก ผู ถื อ หุ น โดยในการดํ า เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
คณะกรรมการบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เชน วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ
ทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
3. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศน
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน
5. จัดใหมีรายงานประจําปของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ
6. กํากับดูแล และจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวน
เสียกับบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและใหความเห็น เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติ
การเขาทําธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอบริษัท และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ/หรือ ขอบังคับของบริษัท
8. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงตั้งกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเปนรองประธานกรรมการ
9. กําหนด และ/หรือ แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั
10. สรรหาและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ
11. สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
12. พิจารณาและกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
13. พิจารณาจํานวนคาตอบแทนของกรรมการ ตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติ
14. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง พิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูงตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
15. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย อ ย โดยสรรหาและแต ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เขาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดยอย รวมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย
16. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารเปนกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
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17. แต ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเปนเลขานุการบริษัท
18. แตงตั้ง และ/หรือ มอบอํานาจใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่อยู
ภายในขอบอํานาจของกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน หรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
19. กํากับดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
20. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ผานชองทางที่
เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ
21. กําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และขอบังคับภายในของบริษัทในเรื่องตางๆ
22. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ขอบังคับของ
บริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ
บริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและ
อนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประจวบ ไชยสาสน
2. นายอํานวย ปะติเส
3. นายศิริชัย สมบัติศิริ

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายศิริชัย สมบัติศิริ เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได

โดยมี นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงได
เพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงานเพื่อลด
ความเสี่ยงในเรื่องตางๆ เพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตอง และใชประโยชนไดดี เพื่อใหบริษัทมีระบบการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิ จารณาความเป นอิ ส ระของหน วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให ความ
เห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกย า ย เลิ กจ า งหั วหน า หน ว ยงานตรวจสอบภายใน หรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิด
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
ช) ความเห็ น หรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติห น าที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
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ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ข อ สงสั ย ว า มี ร ายการ หรื อ การกระทํ า
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษั ท หรื อ ผู บ ริ ห ารไม ดํ าเนิ น การให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ หรือการกระทําตามวรรคหนึ่งตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นวาจําเปน
ดวยคาใชจายของบริษัท
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10.2.3 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมี นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารไวดังนี้
1. พิจารณา กําหนด และใหความเห็นเกี่ยวกับ วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการ
ดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท เพื่อเสนอและขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. กํากั บดู แ ล ตรวจสอบ และติ ดตามการดําเนิ นกิ จการของบริษั ทใหเป นไปตาม วิสั ย ทั ศน ภารกิ จ นโยบาย
กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
3. กําหนดโครงสรางองคกร และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางพนักงานที่มีตําแหนงสูงกวาผูจัดการฝายของบริษัท โดยอาจมอบหมายใหกรรมการ
ผูจัดการของบริษัท และ/หรือ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลเปนผูมีอํานาจแทนบริษัทในการลงนามในสัญญาจางแรงงาน
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4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการใหมๆ และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทลงทุน
หรือเขารวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรม
สัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการตั้งแต 10
ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ทั้งนี้ ตองไมเกินงบประมาณประจําปที่ไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ จํานํา
จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการตั้งแต 10 ลานบาท แตไมเกิน 1,000 ลานบาท ทั้งนี้ ตองไมเกิน
งบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือตราสารทางการเงิน เชน สัญญาสิทธิที่จะซื้อหรือขายน้ําตาลทราย
ลวงหนา สัญญาซื้อขายตางประเทศลวงหนา เปนตน เพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
7. พิจารณาและใหขอเสนอแนะ หรือความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการ ขอเสนอ หรือการเขาทํา
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของบริษัท ที่มีมูลคาเกินกวาจํานวนเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือ ตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของบริษัทที่ไดกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
และอนุมัติ
8. พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน และการดําเนินกิจการของบริษัท หรือการดําเนินการใดๆ อัน
อาจมีผลผูกพันบริษัท
9. มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดําเนินกิจการของบริษัทตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
10. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการ
ใดๆ ที่อยูภายในขอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
11. พิจารณาและอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการ เพื่อใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอางอิง และเปนไปตาม
ขั้นตอนอยางมีระบบ
12. มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการ
บริหารหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและ
อนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
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10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอํานวย ปะติเส
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวดังนี้
1. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การ
บริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท เชน ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบและการใหเงินสงเสริม
เกษตรกร การผลิต การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียง
ของกิจการ เปนตน
2. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบ และการใหเงินสงเสริมเกษตรกร
โดยรวมถึงความเสี่ยงที่บริษัทจะไมสามารถจัดหาออยเขาสูกระบวนการผลิตอยางพอเพียง และความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการ
ใหเงินสงเสริมเกษตรกร
3. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต โดยรวมถึงความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของการผลิต
และความเสี่ยงที่เกิดจากความไมตอเนื่องของการผลิต
4. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการตลาดและการขาย โดยรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน้ําตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
5. กําหนดนโยบายในการใชตราสารทางการเงิน เชน สัญญาสิทธิที่จะซื้อ หรือขายน้ําตาลทรายลวงหนา สัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนตน เพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
6. กําหนดนโยบาย และหลักการในการทําประกันภัยของสินทรัพยประเภทตางๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่
อาจเกิดขึ้นได
7. วางกลยุ ท ธในการบริหารความเสี่ย ง ใหส อดคล อ งกั บนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อสนับ สนุน และ
ผลักดันใหเกิดความรวมมือทุกระดับของพนักงาน ทั้งนี้ตองสามารถติดตามดูแล ประเมินและรักษาระดับความเสี่ยง ใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม
8. พัฒนาและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ใหมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง
โดยมีการประเมินผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ
9. จัดทํารายงานความเสี่ยง และใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข
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10. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่อยู
ภายในขอบอํ านาจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง ตามที่คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเห็ นสมควร โดยที่ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไมมีอํานาจอนุมัติการ
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย วัตถุประสงค และ
ขอบังคับของบริษัท
อนึ่ ง หากกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงทานใดดํ ารงตํ า แหนง กรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ด วย บริษั ท ก็ จะไม
ดําเนินการใดๆ ที่ทําใหกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติไมเปนไปตามคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ดี เชน
การไมบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท (Day To Day Operation) รวมถึงการไมใหความเห็นในกรณีที่อาจเปนการ
ขัดแยงตอคุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
10.2.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูบริหารของบริษัท มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
นายพิทักษ ชาวสวน
คุณภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนตางประเทศ
รองกรรมการผูจัดการ กลุมการเงินและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการเงินและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสดานตางประเทศ

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่ของ
กรรมการผูจัดการไวดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลเรื่องการดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวัน (Day To Day Operation)
ของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจน
วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของ
บริษัทที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
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2. พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท แตไม
เกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท ที่มีมูลคาเกินกวาจํานวนเงินที่ไดกําหนดไว รวมถึงให
ความเห็น และเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และหา
ขอสรุปตอไป
4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการใหมๆ และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทลงทุน
หรือเขารวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรม
สัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน
10 ลานบาท
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ จํานํา
จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท
6. กําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการคา เปนตน ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท แตไมเกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาจาง แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และผลประโยชนตอบแทนที่เหมาะสมของ
พนักงานของบริษัท ที่มีตําแหนงผูจัดการฝายหรือต่ํากวา ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
8. แตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของ
บริษัท
9. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่อยูภายในขอบ
อํานาจของกรรมการผูจัดการ ตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
10. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ กรรมการผูจัดการหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจัดการ ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) พิจารณาและอนุมัติไวแลว
โดยอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
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การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน
บริษัทมีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติของบริษัท โดยสรุปไดดังนี้
การอนุมตั ิ
1. คาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และคาใชจายทั่วไป
2. การจัดซื้อ
การจัดซื้อสินทรัพยถาวร
การลงนามในเอกสารสั่งซื้อตางๆ
3. การเงิน
การเบิกเงินทดรองจายตอครั้ง
4. ทั่วไป
การจําหนายสินทรัพยอื่นๆ
การปรับปรุงอาคาร

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

กรรมการรองผูจ ัดการ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

เกิน 2 ลานบาท

ไมเกิน 2 ลานบาท

ไมเกิน 6 แสนบาท

เกิน 1 แสนบาท
เกิน 1 ลานบาท

ไมเกิน 1 แสนบาท
ไมเกิน 1 ลานบาท

ไมเกิน 5 หมื่นบาท
ไมเกิน 5 แสนบาท
ไมเกิน 5 หมื่นบาท

เกิน 1 แสนบาท
ไมเกิน 5 แสนบาท

ไมเกิน 1 แสนบาท
ไมเกิน 5 แสนบาท

10.2.6 เลขานุการบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้ง
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารในขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ของ
บริษัทที่บริษัทตองปฏิบัติตาม ดูแลใหการดําเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
2. รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การประชุ ม ผู ถื อ หุ น และประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมาย และ
ขอบังคับของบริษัท
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานการมีสวน
ไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
6. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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10.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท

การเลือกและการแตงตั้งกรรมการบริษัทเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ และความรูความสามารถที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยสามารถสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวย กรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมี
ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอาจไดรับเลือก
เขามารับตําแหนงอีกได
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท จะรวมกันพิจารณาเบื้องตนถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผูทรงคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน และความ
เหมาะสมดานอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตองมีจํานวนไมนอย
กวา 3 ทาน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะตองสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
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2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผู
ถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาว รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือ
ใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือ
ใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจาก
การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
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9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทยอย
บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
องคประกอบและการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน มีวาระอยูในตําแหนงคราว
ละ 3 ป โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
1. ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี)
2. เปนกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกลาวขางตน และ
(1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูบริษัท และ
(2)

ไมเปนกรรมการของ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงินได
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยมีจํานวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร
10.4

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

10.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท
ในป 2557 ดังนี้
ตําเหนง
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)
15,000
10,000
5,000
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คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

ตําเหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนรายป
(บาท)

15,000
10,000
5,000

150,000
100,000
50,000

ในป 2554 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
คาตอบแทน (บาท)
ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ป 2554

ป 2555

นายประจวบ ไชยสาสน

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ไมมี
215,500
และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
5,060,000
6,174,867
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
กรรมการ
ไมมี
521,000
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
กรรมการ
3,960,000
4,254,700
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
3,300,000
3,677,000
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
3,300,000
3,812,000
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
3,300,000
3,742,000
นางอุรินทร ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
2,835,000
ไมมี
นายอํานวย ปะติเส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมี
179,750
นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไมมี
ไมมี
รวม
21,755,000
22,576,817
หมายเหตุ : 1. นางอุรินทร ตั้งตรงเวชกิจ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555
2. นายประจวบ ไชยสาสน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
3. นายอํานวย ปะติเส ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555
4. นายศิริชัย สมบัติศิริ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

700,000

งวด 3 เดือน
ป 2557
60,000

9,038,358
2,650,150
6,490,846
5,878,080
6,011,563
5,931,413
ไมมี
500,000
350,000
37,550,411

1,491,190
497,500
1,145,062
1,063,390
1,063,384
1,063,384
ไมมี
40,000
40,000
6,463,916

ป 2556

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2554 ถึงไตรสามที่ 1 ป 2557 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกผูบริหาร(ไมรวมผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการ)
จํานวน 4.51 ลานบาท 4.28 ลานบาท 4.78 ลานบาท และ 1.14 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาว รวมถึงเงินเดือน
โบนัส และสวัสดิการตาง ๆ
ป 2554
จํานวนผูบริหาร (ราย)
จํานวนเงินคาตอบแทน
(ลานบาท)

ป 2555

งวด 3 เดือน ป 2557

ป 2556

2

2

3

3

4.51

4.28

4.78

1.14

10.4.2 คาตอบแทนอื่น
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10.5

การกํากับการดูและการดําเนินงานของบริษัทยอย

กรรมการในการบริหารงานของบริษัทยอยเปนกรรมการชุดเดียวกับบริษัท Holding และบริษัทแกนเพื่อกํากับดูแล
การดําเนินงานของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทในภาพรวม
10.6

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทไดแตงตั้ง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดการกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2556
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