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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 9 ท่าน มีรายชื่อและประวัติการเข้ าร่วมประชุม
(จนถึง 31 ธ.ค. 58) ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

รายชื่อกรรมการ

1.
2.

นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
พลเอกสิริณฏั ฐ์ กาแหงฤทธิรงค์

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตาแหน่ง

จานวนครัง้ การประชุม
คณะกรรมการบริษัท
13
13

จานวนครัง้ การเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
12
13

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
กรรมการ
13
13
นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
กรรมการ
13
13
นายดล เหตระกูล
กรรมการ
13
13
นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมการ
13
12
นายธนา เบญจาทิกลุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
13
13
กรรมการอิสระ
นายสุวรรณ ดาเนินทอง*
กรรมการตรวจสอบ /
9
8
กรรมการอิสระ
พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์
กรรมการตรวจสอบ /
13
12
กรรมการอิสระ
*หมายเหตุ นายสุวรรณ ดาเนินทอง เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

โดยมี นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
8.2

ผู้บริหาร
ปี 2558 คณะผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้บริ หารจานวน 5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
รักษาการผู้อานวยการหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
2. ดร.จิตรเกษม งามนิล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารร่วม
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3. นายนที กิตติวิทย์เชาวกุล
4. นายชาตรี ชาตรี กลุ
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการหน่วยธุรกิจระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง
ผู้อานวยการหน่วยธุรกิจการผลิตซ ้าซอฟต์แวร์

ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
1. เป็ นผู้ตัดสินใจในเรื่ องที่สาคัญของบริ ษัท กาหนดภารกิ จ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษั ท
รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์ กบั ลูกค้ า และต้ องรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2. มีอานาจอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่าย หรื อการจ่ายเงินตามโครงการ หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สนิ ถาวร
ของบริ ษัท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารแล้ ว
3. มีอานาจอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายหรื อการจ่ายเงิน หรื อการลงทุน หรื อการซื ้อขายทรัพย์สนิ ถาวรของบริ ษัท
แต่ละครัง้ 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 บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
8. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษา ด้ านต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงาน
9. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
แต่ทงนี
ั ้ ้ การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารข้ างต้ น จะไม่รวมถึงการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มี สว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรายการที
้
่กาหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท หรื อบริ ษัทร่วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ใน
เรื่ องดังกล่าว
คุณสมบัติของผู้บริหาร
ผู้บริ หารขอรับรองว่า มีจริ ยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ ในธุรกิจ มีการบริ หารงานด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต
และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ ของบริ ษัท มีความตัง้ ใจที่จะดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้ าใจและรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่
กจ.12/2543 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
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โครงสร้ างการบริหารจัดการภายในบริษัท

/

IT
Green *

INEC *

TVT *

HRCP *

IRCP
Cloud Service *

*

หมายเหตุ บริ ษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท มหาชน เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2558

8.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังให้
้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท ตังแต่
้
วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็ นต้ นไป
8.4

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2558 กรรมการบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 9 คน มีค่าตอบแทนในรู ปของเบี ้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจานวน
ครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม และค่าบาเหน็จประจาปี (ประจาปี 2558 แต่จ่ายในปี 2559 หลังผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ) ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชื่อ
กรรมการ
นายวุฒิพงษ์
โมฬีชาติ
พลเอกสิริณฏั ฐ์
กาแหงฤทธิรงค์

นายกังวาล
กุศลธรรมรัตน์
นายนที
กิตติวิทย์เชาวกุล
นายดล
เหตระกูล
นายพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ
นายธนา
เบญจาทิกลุ

นายสุวรรรณ
ดาเนินทอง

พลเอกเชาวฤทธิ์
ประภาจิตร์

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษัท /
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หาร
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

เบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริ ษัท
300,000

เบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ*
-

เบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริ หาร
-

เบี ้ยประชุม
คณะกรรมการ
สรรหาฯ
-

ค่าบาเหน็จ
ประจาปี **

รวม

0

300,000

260,000

80,000

-

40,000

0

380,000

260,000

-

10,000

-

0

270,000

260,000

-

10,000

-

0

270,000

260,000

-

10,000

30,000

0

300,000

240,000

-

10,000

-

0

250,000

260,000

80,000

-

40,000

0

380,000

160,000
(เริ่ มดารง
ตาแหน่ง
27 เม.ย. 58)
240,000

60,000
(เริ่ มดารง
ตาแหน่ง
27 เม.ย. 58)
80,000

-

-

0

220,000

-

-

0

320,000

* หมายเหตุ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 กรรมการขอไม่รับค่าเบี ้ยการประชุม
** หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้ งดจ่ายค่าบาเหน็จประจาปี
2558 ทังนี
้ ้ต้ องรอมติจากผู้ถือหุ้น จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ต่อไป

ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี 2558 เงินเดือน โบนัสของผู้บริ หารและกรรมการที่เป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท ทังหมด
้
6 คน มีคา่ ตอบแทน
รวมเป็ นจานวน 29,125,385.73 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชัน่ / โบนัส) และสวัสดิการ
8.4.2. ค่ าตอบแทนอื่นๆ
ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2559 มีมติให้ เสนอต่อที่ ประชุมสามัญ ประจาปี ผ้ ถู ื อหุ้น ไม่ จ่าย
ค่าบาเหน็จประจาปี 2558 ของคณะกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ ษัท แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ก่อน
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริ หาร
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัท ได้ มีกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของพนักงาน ผู้บริ หารทัง้ 5 คน จึงมีค่าตอบแทน
อื่น ๆ อีก เป็ นจานวน 374,842.50 บาท
8.5

บุคคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัท และบริ ษัทย่อย มีพนักงานทังหมด
้
170 คน มีพนักงานของบริ ษัท จานวน
78 คน และพนักงานของบริ ษัทย่อยจานวน 92 คน โดยแบ่งจานวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักได้ ดงั นี ้
จานวนคน
ณ 31 ธ.ค. 2557

จานวนคน
ณ 31 ธ.ค. 2558

โทรคมนาคม(Telecom)

15

13

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร (EIT)

10

9

ระบบวิทยุและโทรทัศน์กระจายเสียง (DB)

7

6

ผลิตซ ้าซอฟต์แวร์ (AR)

7

7

จาหน่ายสินค้ าไอที (IT Green)**

32

39

ให้ บริ การและพัฒนาระบบสารสนเทศ (INEC)

37

42

ระบบสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคม (TVT)

11

11

ให้ บริ การสารสนเทศบนคลาวด์แบบครบวงจร
(IRCP Cloud Services)

-

0

ระบบสารสนเทศไอทีทางด้ านการดูแลสุขภาพและ
การแพทย์ (HRCP)

-

0

หน่วยงานสนับสนุน

44

43

รวม

163

170

หน่ วยธุรกิจ

หมายเหตุ ** บริ ษั ท ไอที กรี น จ ากั ด (มหาชน) ชื่ อ เดิ ม บริ ษั ท ไอที ดิ ส ทริ บิ ว ชั่น จ ากั ด ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ นบริ ษั ท มหาชน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ มีค่าตอบแทนของพนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558
แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี ้
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน + ค่าตาแหน่ง + ค่าวิชาชีพ
โบนัส + คอมมิชชัน่
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
รวม

จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2557
86,442,261.27
29,289,779.58
1,277,869.51
7,371,717.45
1,532,424.12
125,914,051.93

จานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2558
96,614,638.20
42,190,626.57
912,477.10
7,603,173.86
1,705,879.71
149,026,795.44

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายให้ ความสาคัญกับพนักงานอย่างเต็มที่ และเน้ นการทางานด้ วยความมุง่ มัน่ เป็ นทีม และมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ ทังจากภายในและภายนอก
้
ทังความรู
้
้ ทางเทคนิค ความรู้เฉพาะ
ด้ านธุรกิจ และจริ ยธรรมในการทางาน และการส่งบุคลากรเข้ ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ พฒ
ั นาทันตาม
เทคโนโลยี และเพิ่ม เติม ทักษะการบริ หารจัดการในด้ านต่าง ๆ ตลอดจนทักษะด้ านวิชาชี พ เฉพาะทาง ซึ่งส่งผลให้ การ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมเพื่อสร้ างจิตสาธารณะ เพื่อเป็ นการปลูกฝั งความรู้สกึ
ร่วมของการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ เกิ ดลักษณะนิสยั ความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ความสมัครสมานสามัคคี อันอาจ
ขยายผลก่อให้ เกิดความสงบสุขภายในสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
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