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10.

โครงสรางการจัดการ

10.1

โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ผูจัดการสํานักกรรมการ
และผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
ดานตางประเทศ
นายภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

กรรมการรองผูจ ัดการ
กลุมการลงทุนในประเทศ

1. นางจิวรรณ พงษพิชิตกุล
2. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
3. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
• ดานธุรกิจการเกษตร
• ดานพลังงาน

เลขานุการกรรมการตรวจสอบ
นางสาวพรทิพย วิญูปกรณ

กรรมการผูจัดการ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นักลงทุนสัมพันธ
นายภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

กรรมการรองผูจัดการ
กลุมการลงทุนตางประเทศ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
• ดานธุรกิจการเกษตร
• ดานพลังงาน

รองกรรมการผูจัดการ
กลุมการเงินและปฏิบัติการ
นายวรเทพ เลิศอุดมโชค

ผูชวยกรรมการผูจ ัดการ
กลุมการเงินและปฏิบัติการ
นายพิทักษ ชาวสวน
• ฝายบัญชีและการเงิน
• ฝายบริหารการเงิน
• ฝายกฎหมาย
• ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
• สํานักงาน สาขากรุงเทพฯ

หมายเหตุ: ปจจุบัน บริษัทวาจางหนวยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เปนผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษัทและบริษัทยอย
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10.2

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 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
นางสีนวล ทัศนพันธุ
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
อาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกได
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัทไวดังนี้
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 บริษัทยอย และบริษัทรวม
3. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามวิสัยทัศน
ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท
4. จัดใหมีร ะบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญชี รวมทั้งดู แลใหมีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปองกันการทุจริต รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมที่เหมาะสม ใหมปี ระสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
5. จัดใหมีรายงานประจําปของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของ
6. กํากับดูแล และจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนได
สวนเสียกับบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
7. พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาและใหความเห็น เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติ
การเขาทําธุรกรรมที่มีนัยสําคัญตอบริษัท และการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และ/หรือ ขอบังคับของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
8. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงตั้งกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเปนรองประธานกรรมการ
9. กําหนด และ/หรือ แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
10. สรรหาและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ
11. สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
12. การแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมอยางนอยตาม
สัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม ทั้งนี้ กรรมการหรือผูบริหารตามวรรคขางตนที่ไดรับการเสนอชื่อ
หรือแตงตั้งนั้น ตองมีคุณสมบัติบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัท
13. พิจารณาการจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล ของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
14. พิจารณาและกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
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15. พิจารณาจํานวนคาตอบแทนของกรรมการ ตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติ
16. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง พิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูงตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
17. 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
18. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารเปนกรรมการผูจัดการ รวมทั้งกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
19. 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
20. แตงตั้ง และ/หรือ มอบอํานาจใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่
อยูภายในขอบอํานาจของกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
21. กํากับดูแลใหมีชองทางในการสื่อสารกับผูถือหุนแตละกลุม และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัท
22. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท และบริษัทยอยอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกัน และนาเชื่อถือ
23. กําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ และขอบังคับภายในของบริษัทในเรื่องตาง ๆ
24. 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 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายประจวบ ไชยสาสน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสีนวล ทัศนพันธุ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : นางสีนวล ทัศนพันธุ และ นายศิริชัย สมบัติศิริ เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบ
ทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได

โดยมี นางสาวพรทิพย วิญูปกรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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วาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงได
เพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี
ภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปน และเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทก็ได
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน หรือระบบงานเพื่อ
ลดความเสี่ยงในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่ถูกตอง และใชประโยชนไดดี เพื่อใหบริษัทมีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ
3. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
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ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต
ละทาน
ช) ความเห็ นหรื อ ข อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได รั บ จากการปฏิ บั ติห น าที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
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
หากคณะกรรมการบริ ษั 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 30 มิถุนายน 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
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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
4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการใหม ๆ และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทลงทุน
หรือเขารวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรม
สัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการตั้งแต 10
ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ทั้งนี้ ตองไมเกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ จํานํา
จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ 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
ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของบริษัท ที่มีมูลคาเกินกวาจํานวนเงินที่ไดกําหนดไว และ/หรือ ตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของบริษัทที่ไดกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
และอนุมัติ
8. พิจารณาและอนุมัติแนวนโยบายการบริหารงาน และการดําเนินกิจการของบริษัท หรือการดําเนินการใด ๆ
อันอาจมีผลผูกพันบริษัท
9. มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดําเนินกิจการของบริษัทตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
10. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการ
ใด ๆ ที่อยูภายในขอบอํานาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
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11. พิจารณาและอนุมัติคูมืออํานาจดําเนินการ เพื่อใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง และ/หรือ ผูที่ไดรับมอบอํานาจทราบถึง
ขอบเขตความรับผิดชอบ และอํานาจของตนเอง และเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยมีเอกสารอางอิง และเปนไปตาม
ขั้นตอนอยางมีระบบ
12. มีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใด ๆ 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
10.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ : นายอํานวย ปะติเส ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

โดยมี นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขต อํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไวดังนี้
1. กํ า หนดนโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวมของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง นี้
การบริหารความเสี่ยงตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริษัท เชน ความเสี่ยงดานการจัดหาวัตถุดิบและการใหเงิน
สงเสริมเกษตรกร การผลิต การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
ชื่อเสียงของกิจการ เปนตน
2. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดหาวัตถุดิบ และการใหเงินสงเสริมเกษตรกร
โดยรวมถึงความเสี่ยงที่บริษัทจะไมสามารถจัดหาออยเขาสูกระบวนการผลิตอยางพอเพียง และความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการ
ใหเงินสงเสริมเกษตรกร
3. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต โดยรวมถึงความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของการผลิต
และความเสี่ยงที่เกิดจากความไมตอเนื่องของการผลิต
4. กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการตลาดและการขาย โดยรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน้ําตาลในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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5. กําหนดนโยบายในการใชตราสารทางการเงิน เชน สัญญาสิทธิที่จะซื้อ หรือขายน้ําตาลทรายลวงหนา สัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนตน เพื่อปองกันความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท
6. กําหนดนโยบาย และหลักการในการทําประกันภัยของสินทรัพยประเภทตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ที่อาจเกิดขึ้นได
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
10. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใด ๆ 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 บริษัท
ที่เกี่ยวของ 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
ดําเนินการใด ๆ ที่ทําใหกรรมการบริหารความเสี่ยงมีคุณสมบัติไมเปนไปตามคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ดี เชน
การไมบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท (Day To Day Operation) รวมถึงการไมใหความเห็นในกรณีที่อาจเปนการ
ขัดแยงตอคุณสมบัติและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนตน
10.2.5 ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 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
นายภัทรพงศ พงศสวัสดิ์

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนในประเทศ
กรรมการรองผูจัดการ กลุมการลงทุนตางประเทศ
รองกรรมการผูจัดการ กลุมการเงินและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมการเงินและปฏิบัติการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสดานตางประเทศ
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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
2. พิจารณา เจรจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท แตไม
เกินงบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของบริษัท ที่มีมูลคาเกินกวาจํานวนเงินที่ไดกําหนดไว รวมถึงให
ความเห็น และเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และหา
ขอสรุปตอไป
4. ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนในโครงการใหม ๆ และมีอํานาจในการพิจารณาและอนุมัติใหบริษัทลงทุน
หรือเขารวมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดําเนิน
กิจการตามวัตถุประสงคของบริษัท ตลอดจนการพิจารณาและอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการลงทุนดังกลาว การเขาทํานิติกรรม
สัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวจนเสร็จการ ในจํานวนเงินในแตละรายการไมเกิน
10 ลานบาท
5. พิจารณาและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม ขอสินเชื่อ จํานํา
จํานอง ค้ําประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขาย และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัทเพื่อ
ประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดําเนินการใด ๆ 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. แตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานตามปกติประจําวันของ
บริษัท
9. แตงตั้ง และ/หรือ มอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่อยูภายในขอบ
อํานาจของกรรมการผูจัดการ ตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
10. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
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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
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 และขอบังคับตาง ๆ ของ
บริษัทที่บริษัทตองปฏิบัติตาม ดูแลใหการดําเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับกฎหมาย และขอกําหนดตาง ๆ 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. จั ด ทํ า และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ รายงานประจํ า ป ข องบริ ษั ท หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ถื อ หุ น หนั ง สื อ
นัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร พรอมทั้งจัดสงสําเนารายงานการมีสวน
ไดเสียใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
6. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
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10.3 โครงสรางองคกรของของบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (“บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก”)
10.3.1 โครงสรางองคกร
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผูจัดการ
สายการผลิต
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

กรรมการรองผูจัดการ
สายงานจัดซื้อ
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวช

ผูจัดการฝายสินเชื่อ

ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการผลิต

ผูจัดการอาวุโสสายงานผลิต

ผูจัดการฝายผลิต

รองกรรมการผูจัดการ
สายปฏิบัติการ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

ผูจัดการฝายจัดซื้อ

ผูจัดการฝายขายในประเทศ

ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ
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10.3.2 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการของบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด มีจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

“กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท”
10.3.3 ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูบริหารของบริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
1.

ชื่อ-นามสกุล
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ

2.
3.
4.
5.
6.

นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายวรเทพ เลิศชัยอุดมโชค

กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการสายงานจัดซื้อและขายในประเทศ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการสายงานผลิต
รองกรรมการผูจัดการ สายปฏิบัติ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัทไวดังนี้
1. บริหารกิจการบริษัทยอยใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน โดยในการดําเนินกิจการของบริษัทยอย
คณะกรรมการของบริษัทยอยตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทยอย ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและแผนการดําเนินงาน เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณของ
บริษัทใหญ
3. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปองกันการทุจริต รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการในการติดตามผล
การดําเนินงานของบริษัทยอยใหมีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอ
4. กํากับดูแล และจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนได
สวนเสียกับบริษัท
5. แตงตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และแตงตั้งกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรเปนรองประธานกรรมการ
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6. กําหนด และ/หรือ แกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทยอย
7. พิจารณาและกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารระดับสูง
8. สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
9. พิจารณาจํานวนคาตอบแทนของกรรมการ ตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาและอนุมัติ
10. ประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง พิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูงตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
11. แตงตั้ง และ/หรือ มอบอํานาจใหกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน มีอํานาจดําเนินการใด ๆ
ที่อยูภายในขอบอํานาจของกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
12. เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทยอย
ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ/หรือรายการที่มีนัยสําคัญใหแกบริษัทใหญ ทราบโดยครบถวน ถูกตอง
และภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญกําหนด
13. เปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของตอคณะกรรมการของบริษัทยอยให
ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ แ ละการทํ า ธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ใหญ ในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ภายในกําหนดเวลาที่บริษัทใหญกําหนด
14. รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตามที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทใหญ
ตลอดจน การเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอบริษัทใหญ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และเขา
ชี้แจงและ/หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทใหญรองขอ
15. เขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหแกบริษัทใหญเมื่อไดรับการรอง
ขอตามความเหมาะสม
16. เขาชี้แจงและ/หรื อนํ าส งข อมู ลหรือ เอกสารที่เกี่ย วข องให แก บริ ษัท ใหญ ในกรณีที่ บริ ษัท ใหญตรวจพบ
ประเด็น ที่มีนัยสําคัญใด ๆ
17. มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ขอบังคับ
ของบริษัท และมติของที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ในการดําเนินการเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ คณะกรรมการบริษัทหรือผูรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท ไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทแม และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแม (แลวแตกรณี)
พิจารณาและอนุมัติไวแลว โดยอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทยอย
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10.4

การกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงิน

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีการกําหนดอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการดําเนินงาน
ที่ เ ป น ธุ ร กรรมปกติ ข องบริ ษั ท ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู ม อบหมายอํ า นาจในการอนุ มั ติ ใ ห ก รรมการผู ไ ด รั บ
มอบหมาย (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท) และกรรมการผูไดรับ
มอบหมายเปนผูมอบอํานาจตอใหพนักงานตามที่เห็นเหมาะสมได โดยสามารถสรุปไดดังนี้
การอนุมตั ิ

คณะกรรมการบริหาร

1. คาใชจาย
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และคาใชจายทั่วไป
2. การจัดซื้อ
การจัดซื้อสินทรัพยถาวร
การลงนามในเอกสารสั่งซื้อตาง ๆ
3. การเงิน
การเบิกเงินทดรองจายตอครั้ง
4. ทั่วไป
การจําหนายสินทรัพยอื่น ๆ
การปรับปรุงอาคาร

10.5

อนุมัตินอกงบประมาณ

วงเงินเกิน 1 แสนบาท
วงเงินเกิน 5 แสนบาท

กรรมการผูจัดการ

เกิน 1 แสนบาท

วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท
วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท

กรรมการรอง
ผูจัดการ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ

เกิน 50,000 บาท

20,000 - 50,000 บาท

ไมเกิน 1 แสนบาท

ไมเกิน 50,000 บาท

เกิน 50,000 บาท

20,000 - 50,000 บาท

ไมมีอํานาจอนุมติ

ไมมีอํานาจอนุมติ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

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

ตําเหนง

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

คาตอบแทนรายป
(บาท)
400,000
150,000

คาเบี้ยประชุม
(บาท/ครั้ง)

คาตอบแทนรายป
(บาท)

15,000
10,000

150,000
100,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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ในป 2555 ถึงงวดหกเดือน ป 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
ชื่อกรรมการ

ตําแหนง

ป 2555
65,000

นายประจวบ ไชยสาสน

คาตอบแทน (บาท)
ป 2556
งวดหกเดือน ป 2557
150,000
150,000

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
175,000
95,000
120,000
นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร
กรรมการ
60,000
50,000
50,000
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
กรรมการ
130,000
70,000
100,000
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการ
130,000
80,000
100,000
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
130,000
70,000
100,000
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
กรรมการ
130,000
60,000
90,000
นายอํานวย ปะติเส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
65,000
100,000
130,000
นางสีนวล ทัศนพันธุ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
100,000
รวม
885,000
775,000
940,000
หมายเหตุ : 1. นายประจวบ ไชยสาสน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555
2. นายอํานวย ปะติเส ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 และไดลาออกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557
3. นายศิริชัย สมบัติศิริ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
4. นางสีนวล ทัศนพันธุ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557

ในป 2555 ถึงงวดหกเดือน ป 2557 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทของบริษัท โรงงาน
น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด ดังนี้
ชื่อกรรมการ
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ตําแหนง

ป 2555
135,000
90,000
90,000
90,000
90,000
495,000

กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รวม

คาตอบแทน (บาท)
ป 2556
งวดหกเดือน ป 2557
30,000
75,000
20,000
60,000
20,000
60,000
20,000
60,000
10,000
60,000
100,000
315,000

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2555 ถึงงวดหกเดือน ป 2557 บริษัทจายคาตอบแทน ทั้งนี้รวมถึงเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ ดังตอไปนี้

จํานวนผูบริหาร (ราย)
จํานวนเงินคาตอบแทน (บาท)

ป 2555

BRR
ป 2556

7
19,963,730

7
20,985,174

งวดหกเดือน
ป 2557
8
12,196,762
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ป 2555
3
2,216,667

BSF
ป 2556

งวดหกเดือน
ป 2557
6
6
9,425,000
4,725,000
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10.5.2 คาตอบแทนอื่น
- ไมมี 10.6

การกํากับการดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย

เพื่อใหบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) สามารถกํากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทหลัก รวมถึง
การติดตามดูแลใหบริษัทหลักมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกตาง ๆ ที่กําหนดไวไดเสมือนเปนหนวยงานของบริษัทเอง
และเปนไปตามนโยบายของบริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนในเงินลงทุนของบริษัทใน
บริษัทหลักดังกลาว และเกิดประโยชนตอบแทนสูงสุดแกบริษัทในภาพรวม บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน) ไดมี
กลไกการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทหลัก ดังตอไปนี้
1. บริษัทจะแตงตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมอยางนอย
ตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใหกรรมการและผูบริหารที่บริษัทเสนอชื่อ หรือแตงตั้ง
มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทั่วไปและการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวมไดตามแตที่กรรมการและผูบริหาร
ของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการหรือผูบริหารตามนั้น ตอง
มีคุณสมบัติ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไมมีลักษณะขาดความนาไววางใจ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท
2. ในกรณีดังตอไปนี้ ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทใหญ (แลวแตกรณี) กอนที่จะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท (แลวแตกรณี)
(1) กรณีที่ ตองขออนุมั ติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือที่ ประชุ มผูถือ หุนของบริษั ทใหญ
(แลวแตกรณี) กอนที่บริษัทจะเขาทํารายการ
(ก) การจายเงินปนผลประจําป และเงินปนผลระหวางกาล (หากมี) ของบริษัท
(ข) การแกไขขอบังคับของบริษัท
(ค) การอนุมัติงบประมาณประจําปของบริษัท
รายการตั้ ง แต ข อ (ง) ถึ ง ข อ (ฏ) นี้ เ ป น รายการที่ ถื อ ว า มี ส าระสํ า คั ญ และหากบริ ษั ท เข า ทํ า รายการจะมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศ
ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตองเปน
กรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทเขาทํารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญตามหลักเกณฑดังกลาวแลว
อยูในเกณฑที่ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญดวย ซึ่งรายการดังตอไปนี้คือ
(ง) กรณีที่บริษัทตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินของบริษัท
(จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกรองที่มีตอ
แกบริษัท
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(ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
(ซ) การเขาทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
(ฌ) การใหเชาหรือการใหเชาซื้อกิจการหรือทรัพยสินของบริษัททั้งหมดหรือสวนที่มีสาระสําคัญ
(ญ) การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การใหสินเชื่อ การค้ําประกัน การทํานิติกรรมผูกพันบริษัทใหตองรับภาระ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการใหความชวยเหลือดานการเงินในลักษณะอื่นใดแกบุคคลอื่น และมิใชธุรกิจปกติของบริษัท
(ฎ) การเลิกกิจการของบริษัท
(ฏ) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัท และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทอยาง
มีนัยสําคัญ
(2) เรื่ อ งที่ ต อ งได รั บ การอนุ มั ติจ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ใหญ ก อ นบริ ษั ท เข าทํ า รายการ ทั้ งนี้ ใ ห นํ า
หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ต ามประกาศที่ เ กี่ ย วข อ งของคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งตองเปนกรณีที่เมื่อคํานวณขนาดของรายการที่บริษัทเขาทํารายการ
เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญตามหลักเกณฑดังกลาวแลว อยูในเกณฑที่ตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทใหญดวย
(ก) กรณี ที่ บ ริ ษั ท ตกลงเข า ทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วกั บ การได ม าหรื อ จํ า หน า ยไป
ซึ่งทรัพยสินของบริษัทหลัก
(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุนเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนของบริษัทหลัก รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทหลักซึ่งไมเปนไปตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูถือหุนอันจะเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทใหญ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอย
ละ 10 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท หรื อ เป น ผลให สั ด ส ว นการใช สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนของบริ ษั ท ใหญ
ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของบริษัทหลัก
(ค) การดําเนินการอื่นใดอันจะเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ ทั้งทางตรง
และ/หรือทางออมในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของบริษัทหลัก หรือเปนผลใหสัดสวนการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ ทั้งทางตรงและ/หรือทางออมในที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทไมวาในทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของบริษัท ในการเขา
ทํารายการอื่นใดที่มิใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทหลัก
(ง) การเลิกกิจการของบริษัทหลัก
(จ) รายการอื่นใดที่ไมใชรายการธุรกิจปกติของบริษัทหลัก และเปนรายการที่จะมีผลกระทบตอบริษัทหลัก
อยางมีนัยสําคัญ
(ฉ) การแกไขขอบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลัก ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การแกไขขอบังคับของบริษัทที่สงผลกระทบตอสิทธิของบริษัทใหญ
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ในการเสนอชื่อหรือแตงตั้งบุคคลเปนกรรมการ หรือผูบริหารในบริษัทตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทใหญในบริษัทหลัก
การออกเสียงลงคะแนนของกรรมการที่เสนอชื่อหรือแตงตั้งโดยบริษัทใหญในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลัก
การออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลัก และ/หรือหรือการจายเงินปนผลของบริษัท
หลัก เปนตน
3. กรรมการและผูบริหารของบริษัทยอยมีหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานการทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของบริ ษั ท
ตลอดจนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย และ/หรือรายการที่มีนัยสําคัญใหแกบริษัทใหญ ทราบโดยครบถวน ถูกตอง
และภายในกําหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญกําหนด อนึ่ง ใหคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาการเขาทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญของบริษัท โดยนําหลักเกณฑที่กําหนดไวตามประกาศที่
เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชบังคับโดย
อนุโลม
(ข) เปดเผยและนําสงขอมูลสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของตอคณะกรรมการของบริษัท ให
ทราบถึ ง ความสั ม พั น ธ แ ละการทํ า ธุ ร กรรมกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ใหญ ในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน และหลีกเลี่ยงการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทใหญ โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการของบริษัทใหญทราบ ภายในกําหนดเวลาที่บริษัทใหญ
กําหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคํานึงถึงประโยชนโดยรวมของ
บริษัทและบริษัทใหญ เปนสําคัญ
ทั้ ง นี้ กรรมการของบริ ษั ท ต อ งไม มี ส ว นร ว มอนุ มั ติ ใ นเรื่ อ งที่ ต นเองมี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนทั้งทางตรงและทางออมนั้นดวย
อนึ่ ง การกระทํ าดั งต อ ไปนี้ ซึ่ งเป นผลให ก รรมการ ผู บริ หาร หรื อ บุ ค คลที่ มี ความเกี่ ยวข อ งของบริ ษั ท ได รั บ
ประโยชน ทางการเงิ นอื่ นนอกเหนือจากที่ พึงไดตามปกติ หรือ เป นเหตุ ให บริ ษั ทหรื อ บริ ษัท ใหญ ได รั บความเสี ยหาย
ใหสันนิษฐานวาเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับผลประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
(ก) การทําธุรกรรมระหวางบริษัท กับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยมิไดเปนไปตาม
หลักเกณฑของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(ข) การใชขอมูลของบริษัทหรือบริษัทใหญที่ลวงรูมา เวนแตเปนขอมูลที่เปดเผย ตอสาธารณชนแลว
(ค) การใชทรัพยสินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทใหญในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญกระทํา
และเปนการฝาฝนหลักเกณฑหรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนประกาศกําหนด
(ค) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ ตามที่ไดรับอนุมัติจากบริษัทใหญ
ตลอดจนการเขารวมลงทุนกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ตอบริษัทใหญ ผานรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน และ
เขาชี้แจงและ/หรือนําสงเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกลาวในกรณีที่บริษัทใหญรองขอ
(ง) เขาชี้แจงและ/หรือนําสงขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหแกบริษัทใหญเมื่อไดรับการรอง
ขอตามความเหมาะสม
(จ) เขาชี้แจงและ/หรื อนํ าส งข อมู ลหรือ เอกสารที่เกี่ย วข องให แก บริ ษัท ใหญ ในกรณีที่ บริ ษัท ใหญตรวจพบ
ประเด็นที่มีนัยสําคัญใด ๆ
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(ฉ) ดูแลรับผิดชอบใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบปองกันการทุจริต
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทําใหมั่นใจไดวาการดําเนินการตาง ๆ ของบริษัทหลักจะเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทใหญ ขอบังคับในหมวดนี้กฎหมายและประกาศเรื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
รวมถึงประกาศขอบังคับและหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั กทรัพย และตลาดหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรัพย แ หง ประเทศไทยไดอ ย างแท จ ริ ง รวมทั้ งการจั ดให มี ระบบงาน
ที่ชัดเจน เพื่ อแสดงไดวาบริษั ทหลั กมี ระบบเพี ย งพอในการเป ดเผยข อ มูล การทํ ารายการที่ มีนัย สํ าคั ญ ตามหลั กเกณฑ
ที่กําหนดไดอยางตอเนื่องและนาเชื่อถือ และมีชองทางใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหญสามารถไดรับขอมูลของ
บริษัทหลักในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การทํารายการระหวางบริษัทกับกรรมการและผูบริหาร
ของบริษัท และการทํารายการที่มีนัยสําคัญของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตองจัดใหมีกลไกในการตรวจสอบ
ระบบงานดังกลาวในบริษัทหลัก โดยใหทีมงานผูตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทใหญสามารถเขาถึงขอมูล
ไดโดยตรง และใหมีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกลาวใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหญ เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทําไวอยางสม่ําเสมอ
4. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง หรือผูรับมอบหมายของบริษัทหลัก รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว ใชขอมูลภายในของบริษัทหลักและบริษัทใหญ ทั้งที่ไดมาจากการกระทําตามหนาที่หรือ
ในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอบริษัท และ/หรือ บริษัทใหญ เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น
ไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
5. กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของของบริษัทหลัก จะกระทําธุรกรรมกับบริษัทไดตอเมื่อธุรกรรม
ดังกลาว ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทใหญ (แลวแตกรณี) ตามแตขนาดรายการที่คํานวณได โดยนําหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเรื่อง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และ/หรือ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (แลวแตกรณี) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตเปนการทําธุรกรรมที่เปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญา
ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร
หรื อ บุ ค คลที่ มี ความเกี่ ยวข อ งของบริ ษั ท หลั ก (แล วแต ก รณี ) และเป นข อตกลงทางการค าที่ ได รั บ อนุ มั ติจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการของบริษัทใหญ หรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ อนุมัติไวแลว
10.7

บุคลากร

10.7.1 จํานวนพนักงาน และคาตอบแทนพนักงาน

BRR
BSF
BEC
KBF
BRD
รวม

รายเดือน
(คน)
83
230
20
1
142
476

รายวัน
(คน)
39
500
14
73
626

ป 2554
รวม
(คน)
122
730
34
1
215
1,102.00

จํานวนเงิน
(บาท)
44,458,979.18
99,726,892.59
725,992.17
73,360.00
12,589,426.72
157,574,650.66

รายเดือน
(คน)
91
237
58
23
128
537
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รายวัน
(คน)
46
537
14
45
67
709

ป 2555
รวม
(คน)
137
774
72
68
195
1,246

จํานวนเงิน
(บาท)
40,572,319.25
73,715,142.08
8,622,051.34
2,835,138.95
31,169,229.16
156,913,880.78

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

BRR
BSF
BEC
KBF
BRD
BPC
รวม

รายเดือน
(คน)
99
265
69
22
129
584

รายวัน
(คน)
68
632
3
41
55
799

ป 2556
รวม
(คน)
167
897
72
63
184
1,383

จํานวนเงิน
(บาท)
50,928,715.34
130,275,828.55
15,512,625.25
10,380,885.71
39,942,185.03
247,040,239.88

รายเดือน
(คน)
100
273
71
23
127
1
595

งวดหกเดือน ป 2557
รายวัน
รวม
(คน)
(คน)
42
142
180
453
4
75
36
59
6
133
1
268
863

จํานวนเงิน
(บาท)
34,931,652.86
96,555,049.54
8,610,978.36
5,585,306.81
21,191,640.38
158,500.00
167,033,127.95

10.7.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดแตงตั้งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไทยพาณิชย จํากัด เปนผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
และบริษัทยอย ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2556
10.7.3 การพัฒนาบุคลากรของบริษัท
บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
 การรวมมือกับองคกรภายนอกเพื่อพัฒนาพนักงาน บริษัทไดรวมมือกับองคกรภายนอก อาทิเชน ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงาน ในการฝกอบรมพนักงาน ซึ่งถาหากพนักงานผานมาตรฐานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ก็จะไดรับการปรับ
อัตราเงินเดือนตามอัตราขั้นต่ําที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานกําหนดไว นอกจากนี้ ในแตละปทุกแผนกจะมีงบประมาณสําหรับ
การสงพนักงานออกไปอบรมกับบุคคลภายนอก เพื่อพัฒนาและ/หรืออัพเดตความรูทางวิชาชีพ
 การใหทุนศึกษาตอ บริษัทใหทุนศึกษาตอสําหรับพนักงานในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษา
ภายใตเงื่อนไขพนักงานจะกลับมาใชทุนกับบริษัท
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