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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้ างการจัดการ
ผังการบริหารงาน
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษทั

สานักเลขานุการบริษทั

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

สานักผู้บริ หาร (EMSD)

กลุ่มธุรกิจประเภทโครงการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

สานักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มธุรกิจประเภทไม่ ใช่ โครงการ

สานักปฏิบัติการ

ฝ่ ายธุรกิจโทรคมนาคม
(Telecom)

ฝ่ ายธุรกิจผลิตซา้
ซอฟต์ แวร์ (ARBD)

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน (FASD)

ฝ่ ายธุรกิจระบบสนับสนุน
ธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)

ฝ่ ายธุรกิจจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ ไอทีระดับองค์ กร
(ITDC)

ฝ่ ายโลจิสติกส์
(LGSD)

ฝ่ ายธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์ กร (EIT)

ฝ่ ายธุรการและการ
พนักงาน (GASD)

ฝ่ ายธุรกิจพัฒนาซอฟต์ แวร์
(ISD)

ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)

ฝ่ ายธุรกิจการให้ บริการและ
พัฒนาระบบ (INEC)
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โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายจารัส สว่างสมุทร
กรรมการ
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ
5. นายดล เหตระกูล
กรรมการ
6. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ
8. นายวุฒิพงษ์ โมฬชี าติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี ้
1. อานาจหน้ าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้ เป็ นอานาจหน้ าที่
ของกรรมการหรื อคณะกรรมการในบริ ษัท (มหาชน) จากัด
2. อานาจหน้ าที่ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ เป็ นของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจาปี
4. พิจารณางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจาปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สาคัญ
ของผู้บริ หาร นาเสนอเบี ้ยประชุม และบาเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปั นผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิ จ ารณาโครงสร้ างบริ ห าร แต่ง ตัง้ คณะผู้บ ริ ห าร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ประธานเจ้ าหน้ า ที่
ปฏิบตั ิการ ประธานเจ้ าหน้ าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้ จะกระทาได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่ อน ทังนี
้ ้
กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 นอกจากนันในกรณี
้
ตอ่ ไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
- การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
- การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวข้ องการให้ เ ช่ากิจการของบริ ษัท ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ปี 2555 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายดล เหตระกูล
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
กรรมการบริ หาร
3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการบริ หาร
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน และดาเนินกิจการของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
2. กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน
4. มีอ านาจจ้ า ง แต่ง ตัง้ ปลดออก ให้ อ อก ไล่อ อก ก าหนดอัต ราค่าจ้ า ง ให้ บ าเหน็จ รางวัล ปรั บ ขึน้
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับผู้อานวยการฝ่ าย
5. มีอ านาจพิ จ ารณาก าหนดสวัสดิ การพนัก งานให้ เหมาะสมกับ สภาพการณ์ ประเพณี ป ฏิบัติ และ
สอดคล้ องกับกฎหมายที่บงั คับใช้ อยู่
6. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม
ให้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจในการอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายตามวงเงินที่กาหนด
ทังนี
้ ้ การอนุมตั ิรายการของคณะกรรมการบริ หารข้ างต้ นจะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกันและการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 88

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้ บริ ษัท มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
4. ดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี เพื่อเสนอในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งเป็ น
การสรุปการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผา่ นมารวมทังการพิ
้
จารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัท
7. หน้ าที่อื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริ ษัท
8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2555 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวุฒิพงษ์ โมฬชี าติ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายดล เหตระกูล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธนเดช มหโภไคย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีดงั นี ้
1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
2. กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และหรื อ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
4. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัทของ
บริ ษัทย่อย ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ ตาแหน่งที่อยูภ่ ายใต้ หรื อตาแหน่งที่รายงานตรงต่อประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 89

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

5. พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริ ษัท
ของบริ ษัทย่อย และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
6. จัดทาหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ และหรื อ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ติ ามแต่กรณี
7. รายงานนโนบายด้ านค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบาย เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
8.1.5 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
ปี 2555 คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้บริ หารจานวน 6 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ์
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจกลุม่ โทรคมนาคม
4. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจผลิตซ ้าซอฟต์แวร์
5. นายมนตรี ตันประยูร
ผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจกลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท
รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. มีอานาจอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่าย หรื อการจ่ายเงินตามโครงการ หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สิน ถาวร
ของบริ ษัท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารแล้ ว
3. มีอานาจอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายหรื อการจ่ายเงิน หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สินถาวรของบริ ษัท แต่
ละครัง้ มูลค่าไม่เกิน 2 ล้ านบาท
4. มีอานาจอนุมตั ิการจัดซื ้อจัดจ้ าง การเข้ าทาสัญญา การจ่ายเงิน หรื อการทานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจการค้ า โดยปกติและตามวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
5. พิจารณาเรื่ องการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
6. มีอานาจจ้ าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ ออก ไล่ออก กาหนดอัตราค่าจ้ าง ให้ บาเหน็จรางวัล ปรับขึน้ เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานระดับต่ากว่าผู้อานวยการฝ่ ายลงมา
7. มี อ านาจกระท าการ และแสดงตนเป็ นตัว แทนบริ ษั ท ต่ อ บุค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
8. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษา ด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
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แต่ทงั ้ นี ้ การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารข้ างต้ น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่ วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ ตลาด
หลักทรัพย์ในเรื่ องดังกล่าว
คุณสมบัติของผู้บริ หาร
ผู้บริ หารขอรับรองว่า มีจริ ยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท มีความตังใจที
้ ่จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้ าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ที่
กจ.12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ปั จจุบัน บริ ษัท ได้ แ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทน ซึ่ง ได้ มีก ารก าหนดคุณ สมบัติ ของ
กรรมการและวิธีการคัดเลือกกรรมการ โดยกรรมการที่ได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ วจะต้ องได้ รับ
เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์
และวิธีการ ดังนี ้
วิธีการแต่งตังกรรมการ
้
คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัท โดยมีการพิจารณาจาก
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ที่มีประสบการณ์
อย่างไรก็ตามการแต่งตังกรรมการใหญ่
้
จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ มีก รรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ หารร่ วมอยู่ด้วย นอกจากนี ้การแต่งตังคณะกรรมการจะต้
้
องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม(ก)
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ูเป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขาด

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 91

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ การพ้ นวาระตาแหน่งของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึง่ ต้ องพ้ นวาระทุกปี
ตามมติที่ประชุมสามัญประจาปี แต่กรรมการชุดเดิมอาจได้ รับการแต่งตังกลั
้ บเข้ ามาใหม่ได้
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุ คคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
การสรรหาเจ้ าหน้ าที่บริ หาร คณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณาแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับตาแหน่ง
และไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมการ
8.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
8.3.1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2555 กรรมการบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 8 คน แบ่งเป็ นกรรมการที่มีฐานะเป็ นพนักงานบริ ษัท 3 คน
และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นพนักงานบริ ษัท 5 คน โดยมีคา่ ตอบแทนในรูปของเบี ้ยประชุมและค่าบาเหน็จประจาปี ดังนี ้
ค่ าตอบแทนกรรมการ 8 คน
เบี ้ยประชุม
บาเหน็จประจาปี 2555*

ปี 2554
1,200,000 บาท
ไม่มี

*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2556 มีมติงดค่าบาเหน็จประจาปี 2555 ของคณะกรรมการบริ ษัท แต่ต้องรอการอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น 2556 ก่อน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2555 กรรมการตรวจสอบมีจานวนทังสิ
้ ้น 3 คน ซึ่งจากมติที่ประชุมวันที่ 23 เมษายน 2555 มีมติให้
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในรู ปของเบี ้ยประชุม ครัง้ ละ 20,000 บาท โดยในปี 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้ จึงได้ รับค่าเบี ้ยประชุมรวมทังสิ
้ ้น 300,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
ในปี 2555 เงินเดือนและโบนัสของผู้บริ หารระดับสูง ทังหมด
้
5 คน ค่าตอบแทนของผู้บริ หารรวมเป็ น
จานวน 13,825,398.85 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชัน่ / โบนัส) และสวัสดิการ
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8.3.2. ค่ าตอบแทนอื่น ๆ
ในปี 2555 ที่ผ่านมา บริ ษัท ได้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริ หารทัง้ 5 คน จึงมีค่าตอบแทนอื่นๆ อีก
เป็ นจานวน 335,850 บาท
8.4 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
โดยที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารได้ ร่วมกันกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการบริ ษัท ให้ เป็ นไป
ตามแนวทางของข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเช่น บทบาทและความ
รับผิดชอบของกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การแต่งตังและการด
้
ารงตาแหน่งของกรรมการ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรายงานข้ อมูลทางการเงิ น โดยมี
หลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดีดงั นี ้
8.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัท ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
 ดูแลให้ ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 จัดให้ มีกาหนดโครงสร้ างบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
 ดาเนิ นธุรกิ จด้ ว ยความโปร่ งใสและเน้ นให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างชัด เจนต่อนัก ลงทุนในเวลาที่
เหมาะสม
 จัดให้ มีระบบการควบคุมและบริ หารความเสี่ยง โดยดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และมีการประเมิน
ความเสีย่ งพร้ อมวางกลยุทธ์แก้ ไขและติดตามการบริ หารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอและเหมาะสม
 ดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้ อง
และชอบธรรม
8.4.2. ผู้ถอื หุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน
ที่ผ่านมาบริ ษัท ได้ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ อานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้น ทัง้ สถานที่จัด
ประชุมได้ จดั ให้ อยูใ่ จกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง โดยทางบริ ษัท ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามที่กาหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท และได้ จั ดส่งสารสนเทศของบริ ษัท ให้ กับผู้ถือหุ้น ได้
ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้บริ ษัท ได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้
ถือหุ้นและได้ จดั เก็บรายงานการประชุมอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
8.4.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
บริ ษัท ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
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 พนักงานบริ ษัท : บริ ษัท ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม
 คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัท ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนีอ้ ย่างเป็ นธรรม และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า
ตามสัญญาที่ตกลงทาร่วมกัน
 ลูกค้ า : บริ ษัท ให้ การบริ การกับลูกค้ าอย่างมีคณ
ุ ภาพและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ เป็ นอย่างดี โดยเน้ นให้ ความสาคัญถึงคุณภาพสินค้ าและบริ การในราคาที่เหมาะสม
 คูแ่ ข่งขัน : บริ ษัท ปฏิบตั ิตามกฎกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎการแข่งขัน
 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริ ษัท ให้ ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้ องและโปร่งใส
8.4.4 การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้ วยเวลาที่เพีย งพอ และได้ มีการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมี
โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตังค
้ าถามได้ เมื่อต้ องการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่
เสนอ นอกจากนี ้บริ ษัท มีนโยบายให้ กรรมการทุกคนในแต่ละคณะเข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินผลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ในระดับ “ดีเยี่ยม”
8.4.5 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัทมีสว่ นร่ วมในการให้ ความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท ทัง้
แผนธุรกิ จ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริ ษัท และติดตามกากับควบคุมดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่กิจการและสร้ างผลตอบแทนที่ดี
ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และต้ องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนมี
มาตรฐานและโปร่งใส
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดบทบาทและอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกาหนดอานาจการอนุมตั ิตามขอบเขตและหน้ าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ าย ตังแต่
้ ฝ่ายจัดการจนถึงฝ่ าย
บริ หาร โดยอานาจการอนุมตั ิสงู สุดเป็ นของกรรมการ
8.4.6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท ได้ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยได้ กาหนดให้ กรรมการตรวจสอบเข้ า
ร่ วมพิจารณาอนุมตั ิรายการระหว่างกันโปรดดูหวั ข้ อรายการระหว่างกัน นอกจากนี ้ทางบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยรายละเอียดของ
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด และในกรณีที่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ในวาระ
ใดๆ กรรมการท่านนันต้
้ องเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบ และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว อีกทังได้
้ กาหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ที่เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โปรดดูหวั ข้ อ
การควบคุมภายใน
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8.4.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท ได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้ รับทราบถึงบทบาทหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่จะใช้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจและมีจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ และต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และคานึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ พร้ อมกับได้ มีการกาหนด
ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานเพื่อให้ พนักงานทัว่ ไปยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ ได้ กาหนด
ในข้ อบังคับดังกล่าวให้ มีการกาหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื นข้ อบังคับดังกล่าวด้ วย
8.4.8 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
จากข้ อบังคับบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดย ณ วันที่
28 เมษายน 2546 คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจานวน 6 คน เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
จานวน 3 คนหรื อคิดเป็ นครึ่ งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการอิสระดังกล่าวได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ของบริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2546 ให้ เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ตังแต่
้ ปี 2550 บริ ษัท มีนโยบายให้ ประธานกรรมการมาจากกรรมการ ซึ่งไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท เพื่อ
การถ่วงดุลและสอบทานการบริ หารงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงได้ แต่งตังนายวิ
้
ชยั พูลวรลักษณ์ เป็ นประธานกรรมการ
บริ ษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ทาให้ คณะกรรมการของบริ ษัท
ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 7 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษั ท จานวน 4 คน หรื อคิดเป็ น
มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในปี 2552 มีจานวนกรรมการทังหมด
้
6 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท จานวน
4 คน ซึง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในปี 2553 มีจานวนกรรมการทังหมด
้
7 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท จานวน
4 คน ซึง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการที่เพิ่มขึ ้นมาจากปี ที่แล้ ว เป็ นการแต่งตังแทนกรรมการที
้
่
ลาออกก่อนวาระ ซึง่ กรรมการคนใหม่ จะดารงตาแหน่งเท่ากับจานวนวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ลาออกไป
ในปี 2554 มีจานวนกรรมการทังหมด
้
8 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท จานวน
5 คน ซึง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ในปี 2555 มีจานวนกรรมการทังหมด
้
8 คน ในจานวนนี ้เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท จานวน
5 คน ซึง่ มากกว่าครึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมด
้
8.4.9 การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการเป็ นตัว แทนของผู้ถื อ หุ้ นซึ่ ง ถื อ หุ้น ร้ อยละ 6.838 ของหุ้น ทัง้ หมด (นับ รวมบุค คล
ผู้เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 ณ ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 175,489,000 บาท เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555) โดยประธาน
กรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแล
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และการบริ หารงานประจา นอกจากนี ้ โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 3
คน จะทาให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน การบริ หารงานได้ เป็ นอย่างดี
8.4.10 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บริ ษัท จัดให้ มีค่าตอบแทนแก่กรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการจ่ายใน
ระดับที่เปรี ยบเทียบได้ กับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะได้ รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท
และผลปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคน
 บริ ษัท กาหนดให้ ค่าตอบแทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้บริ หารระดับสูงให้ สอดคล้ องกับผลงาน
ของบริ ษัท และการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน
 การกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการดังกล่าวจะดาเนินการด้ วยความโปร่ งใสและได้ รับการอนุมตั ิจาก
ผู้ถือหุ้น
 บริ ษั ท ก าหนดนโยบายเปิ ดเผยนโยบายค่า ตอบแทนและจ านวนค่า ตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงในรายงานประจาปี ตามที่ ก.ล.ต. กาหนด
8.4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 3 เดือนต่อครัง้ (เป็ นอย่างน้ อย) โดยประธาน
คณะกรรมการ มีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้
ฝ่ ายจัดการเสนอเรื่ องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้ อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยบริ ษัท ได้ นาส่งหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ พร้ อมข้ อมูลประกอบวาระการประชุมต่างๆ ให้ คณะกรรรมการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ตามที่กาหนดในข้ อบังคับบริ ษั ท โดยกาหนดให้ กรรมการมีหน้ าที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นในกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษ โดยการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท แต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการ
1. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
3. นายดล เหตระกูล
4. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
5. นายจารัส สว่างสมุทร
6. นายธนเดช มหโภไคย
7. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์
8. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

การเข้ าร่วมประชุม
ถึง 31 ธ.ค. 2555
3/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
4/4

ค่าเบี ้ยประชุม
ประจาปี 2555
90,000
150,000
150,000
150,000
120,000
150,000
150,000
120,000
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8.4.12 คณะกรรมการอื่น
นอกจากคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว บริ ษัท ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยดังนี ้
 คณะกรรมการบริ หาร สาหรับปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารทังหมด
้
3 ครัง้
 คณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังหมด
้
5 ครัง้
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สาหรับปี 2555 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั ง้ เนื่องจากเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยที่ เพิ่งมีการแต่งตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2555 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2555
โดยในแต่ละชุดกรรมการได้ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ไว้ อย่างชัดเจน
8.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัท ได้ ให้ ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงาน โดยมีสานักงาน
ตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิง านหลักและกิจกรรมทางการเงิ นที่สาคัญของบริ ษัทได้
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้ อกาหนดที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกาหนดให้ สานักงานตรวจสอบภายในรายงานผล การตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย
8.4.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท จะจัดทารายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิ น โดยแสดง
ควบคูก่ นั ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี
8.4.15 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
บริ ษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใส จึงได้ จดั ให้
มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (โทร. 0-2645 8996, Email Address: ir@ircp.co.th) เพื่อเป็ นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลของบริ ษัท ผ่านทาง Website
www.ircp.co.th
บริ ษัท มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไป และข้ อมูลสาคัญในรายงานประจาปี และแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ทันเวลา และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทังซื
้ ้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของ
บริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริ ษัท ดังนี ้


การให้ ความรู้ แก่ผ้ บู ริ หารในฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้ าที่ผ้ บู ริ หารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท จะกาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานัก
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษัท จะดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในไม่ควรซื ้อ
หรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ งบการเงินต่อสาธารณชน พร้ อมแจ้ งให้
ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรื อผู้บริ หารไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อหากพบว่าผู้บริ หารได้ ใช้
ข้ อมูลภายในหรื อมีความประพฤติที่สอ่ ไปในทางที่บริ ษัท ได้ รับความเสียหาย





8.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีพนักงานทังหมด
้
165 คน มีพนักงานของบริ ษัท จานวน
74 คน และพนักงานของบริ ษัทย่อยจานวน 91 คน โดยแบ่งจานวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ ดงั นี ้
สายธุรกิจ

จานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2554
18

จานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2555
16

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)

9

16

ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (AR)

8

8

จาหน่ายสินค้ าไอที (ITDC)

22

29

พัฒนาซอฟต์แวร์ (ISD)

10

9

ให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)

18

40

ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)

14

13

หน่วยงานสนับสนุน

27

34

รวม

126

165

โทรคมนาคม(Telecom)
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ทังนี
้ ้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน + ค่าตาแหน่ง + ค่าวิชาชีพ
โบนัส + คอมมิสชัน่
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รวม

จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2554
66,158,366.72*
13,889,397.23
1,083,492.18
3,568,380.36
838,837.29
85,538,473.78

จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2555
76,091,644.51
15,664,646.91
813,541.16
5,651,206.04
1,271,768.83
99,492,807.45

* หมายเหตุ ในปี 2554 มีการจ่ายค่าชดเชยพนักงานที่เลิกจ้ าง ซึง่ รวมอยูใ่ นช่องเงินเดือนแล้ วจานวน 364,500 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มด้ านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ ทงจากภายในหน่
ั้
วยงานซึง่ เป็ นความรู้เฉพาะด้ านหรื อเฉพาะธุรกิจ และการส่งบุคลากรเข้ ารับ
การอบรมจากหน่วยงานภายนอก ทังในด้
้ านทักษะการบริ หารจัดการ และทักษะด้ านวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้ การ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมเพื่อสร้ างจิตสาธารณะ เพื่อเป็ นการปลูกฝั งความรู้ สกึ
ร่วมของการเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดลักษณะนิสยั ความเอื ้อเฝื อ้ เผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจ
ขยายผลก่อให้ เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
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