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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบาย
บริ ษัท ได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังนี ้
(1) ดูแลให้ ควำมเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(2) จัดให้ มีกำหนดโครงสร้ ำงบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคณะอย่ำงชัดเจน
(3) ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใสและเน้ นให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำงชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลำที่เหมำะสม
(4) จัดให้ มีระบบกำรควบคุมและบริ หำรควำมเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้ วยควำมระมัดระวัง และมีกำรประเมินควำม
เสีย่ งพร้ อมวำงกลยุทธ์แก้ ไขและติดตำมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอและเหมำะสม
(5) ดูแลสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรมในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงถูกต้ องและชอบธรรม

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย

โครงสร้ ำงกรรมกำรบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
บริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ปี 2558 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. นำยวุฒิพงษ์ โมฬชี ำติ
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท / กรรมกำรอิสระ
2. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ รองประธำนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
3. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์
กรรมกำร
4. นำยนที กิตติวิทย์เชำวกุล
กรรมกำร
5. นำยดล เหตระกูล
กรรมกำร
6. นำยพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมกำร / กรรมกำรอิสระ
7. นำยธนำ เบญจำทิกลุ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
8. นำยสุวรรณ ดำเนินทอง
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
9. พลเอกเชำวฤทธิ์ ประภำจิตร์
กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
โดยมี นำงสำวณัชชำ รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัท มีดงั นี ้
1. อำนำจหน้ ำที่ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยอื่นใดที่กำหนดให้ เป็ นอำนำจหน้ ำที่
ของกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรในบริ ษัท (มหำชน) จำกัด
2. อำนำจหน้ ำที่ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กำหนดให้ เป็ นของคณะกรรมกำร
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3. พิจำรณำอนุมตั ิแผนงำนระยะยำว แผนงำน งบประมำณ และงบลงทุนประจำปี
4. พิจำรณำงบดุล และงบกำไรขำดทุนประจำปี
5. พิจำรณำงบประมำณกำรปรับเงินเดือนประจำปี งบประมำณจ่ำยโบนัสพนักงำน สวัสดิกำรที่สำคัญ
ของผู้บริ หำร นำเสนอเบี ้ยประชุม และบำเหน็จกรรมกำร และอัตรำจ่ำยเงินปั นผลต่อผู้ถือหุ้น
6. พิ จ ำรณำโครงสร้ ำงบริ ห ำร แต่ ง ตัง้ คณะผู้บ ริ ห ำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่ บ ริ หำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำ ที่
ปฏิบตั ิกำร ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม
7. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เว้ นแต่อำนำจในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ จะกระทำได้ ก็ตอ่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทังนี
้ ้
กำหนดให้ รำยกำรที่กรรมกำรหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ให้ กรรมกำรซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 กำรทำรำยกำรที่กรรมกำรมีสว่ นได้ เสียและอยูใ่ นข่ำยที่กฎหมำย หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 นอกจำกนันในกรณี
้
ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ ประชุมคณะกรรมกำร และที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ ำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- กำรขำยหรื อโอนกิจกำรของบริ ษัท ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ
- กำรซื ้อหรื อรับโอนกิจกำรของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมำเป็ นของบริ ษัท
- กำรทำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญำเกี่ยวข้ องกำรให้ เช่ำกิจกำรของบริ ษัท ทังหมดหรื
้
อบำงส่วนที่สำคัญ
กำรมอบหมำยให้ บุคคลอื่นเข้ ำจัดกำรธุรกิจของบริ ษั ท หรื อกำรรวมกิ จกำรกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
- กำรแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
- กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุ้นกู้ กำรควบหรื อเลิกบริ ษัท
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ปี 2558 คณะกรรมกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. นำยดล เหตระกูล
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
2. นำยกังวำล กุศลธรรมรัตน์
กรรมกำรบริ หำร
3. นำยนที กิตติวิทย์เชำวกุล
กรรมกำรบริ หำร
3. นำยพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ
กรรมกำรบริ หำร
โดยมี นำยนที กิตติวิทย์เชำวกุล เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
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ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำร
1. มีอำนำจสัง่ กำร วำงแผน และดำเนินกิจกำรของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
3. กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุน/ กำรระดมทุน
4. มี อ ำนำจจ้ ำ ง แต่ง ตัง้ ปลดออก ให้ อ อก ไล่อ อก ก ำหนดอัต รำค่ ำ จ้ ำง ให้ บ ำเหน็ จ รำงวัล ปรั บ ขึ น้
เงินเดือน ค่ำตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงำนระดับผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
5. มี อำนำจพิ จำรณำก ำหนดสวัส ดิ กำรพนัก งำนให้ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ประเพณี ป ฏิ บัติ และ
สอดคล้ องกับกฎหมำยที่บงั คับใช้ อยู่
6. พิจำรณำวำระต่ำง ๆ ก่อนเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม
ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรมีอำนำจในกำรอนุมตั ิคำ่ ใช้ จ่ำยตำมวงเงินที่กำหนด
ทังนี
้ ้ กำรอนุมตั ิรำยกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรข้ ำงต้ นจะไม่รวมถึงกำรอนุมตั ิรำยกำรที่คณะกรรมกำร
บริ หำร หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษั ท
หรื อบริ ษัทย่อย รวมทังรำยกำรที
้
่กำหนดให้ ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำ
หรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. นำยธนำ เบญจำทิกลุ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ กรรมกำรตรวจสอบ
3. พลเอกเชำวฤทธิ์ ประภำจิตร์
กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำยสุวรรณ ดำเนินทอง
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี นำยสุวรรณ ดำเนินทอง เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ขอบเขต หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
1. ดูแลรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. ดูแลให้ บริ ษัท มีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
3. กำรคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
4. ดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
5. ดูแลไม่ให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่งเป็ น
กำรสรุปกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำรวมทังกำรพิ
้
จำรณำแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจำปี ของบริ ษัท
7. หน้ ำที่อื่นที่อำจกำหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
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9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน มีรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1. พลเอกสิริณฏั ฐ์ กำแหงฤทธิรงค์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยดล เหตระกูล
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยธนำ เบญจำทิกลุ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี นำงสำวณัชชำ รัตนจิตบรรจง เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีดงั นี ้
1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
2. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำคณะกรรมกำรบริษัท
3. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร โดยพิจำรณำบุคคลที่เหมำะสมทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และหรื อ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
4. กำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ษัทของบริ ษัทย่อย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และตำแหน่งที่อยูภ่ ำยใต้ หรื อตำแหน่งที่รำยงำนตรงต่อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
5. พิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี ของคณะกรรมกำรบริษัท และ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ของบริ ษัทย่อย และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ และหรื อ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ติ ำมแต่กรณี
7. รำยงำนนโยบำยด้ ำนค่ำตอบแทนกรรมกำร หลักกำร/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบำย เปิ ดเผยไว้
ในรำยงำนประจำปี
8. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้ มีกำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรและ
วิธีกำรคัดเลือกกรรมกำร โดยกรรมกำรที่ได้ รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำฯ แล้ วจะต้ องได้ รับเลือกตัง้ โดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมข้ อบังคับของบริ ษัททีก่ ำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี ้
วิธีกำรแต่งตังกรรมกำร
้
คณะกรรมกำรสรรหำฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมีกำรพิจำรณำจำก
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ หรื อพิจำรณำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท ที่มีประสบกำรณ์
อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตังกรรมกำรใหญ่
้
จะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึง่ มีกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริ หำรร่ วมอยู่ด้วย นอกจำกนี ้กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรจะต้ องผ่ำนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้ อบังคับของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัท กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ ค ะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม(1)
ั้
เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิ นจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ ูเป็ นประธำนที่
ประชุมเป็ นผู้ชี ้ขำด
ทังนี
้ ้ กำรพ้ นวำระตำแหน่งของกรรมกำรจะสลับหมุนเวียนในอัตรำส่วน 1 ใน 3 ของกรรมกำร ซึง่ ต้ องพ้ นวำระทุกปี
ตำมมติที่ประชุมสำมัญประจำปี แต่กรรมกำรชุดเดิมอำจได้ รับกำรแต่งตังกลั
้ บเข้ ำมำใหม่ได้
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ ุนนับรวมกั นได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในกำรประชุมนัน้
กำรสรรหำเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัท จะพิจำรณำแต่งตังบุ
้ คคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับตำแหน่งและไม่เป็ นบุคคลที่ต้องห้ ำมตำมกฎหมำยโดยรับรองจำกมติสว่ นใหญ่ของคณะกรรมกำร
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย
ที่ผ่ำนมำบริ ษัทมีนโยบำยในกำรส่งคณะกรรมกำรบริ หำร เข้ ำไปเป็ นกรรมกำรบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท โดยมีหน้ ำที่
ดำเนิ น กำรตำมวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ประโยชน์ ที่ ดี ที่ สุด ของบริ ษั ท ย่อ ย และให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ย่อ ย รำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ทุก ไตรมำส ซึ่ง ในเรื่ อ งที่ ส ำคัญ ในระดับ เดี ย วกับ ที่ ต้ อ งได้ รับ อนุ มัติ จ ำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท
คณะกรรมกำรบริ ษัทย่อย จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรื อใช้ สทิ ธิออกเสียงดำเนินกำรได้
ทังนี
้ ้ กำรส่งกรรมกำรเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษัทย่อยดังกล่ำวเป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทกำหนดระเบียบผู้บริ หำรที่ได้ รับแต่งตังจำกบริ
้
ษัทย่อยนัน้ ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีข้อบังคับใน
เรื่ องกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยง กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์ สิน หรื อ กำรทำรำยกำรสำคัญ อื่นใดของบริ ษัท ย่อย
ดังกล่ำว ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และใช้ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและกำรทำรำยกำรข้ ำงต้ นในลักษณะ
เดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงต้ องกำกับดูแลให้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรจัดเก็บข้ อมูล และกำรบันทึกบัญชี
ของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทสำมำรถตรวจสอบและรวบรวม มำจัดทำงบกำรเงินรวมได้ ทนั กำหนดเวลำด้ วย
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัท มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรดูแลผู้บริ หำรในกำรนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
รวมทังซื
้ ้อขำยหลักทรัพย์ โดยเฉพำะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินเผยแพร่ ต่อสำธำรณชนในระหว่ำงที่หลักทรัพย์ของ
บริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริ ษัท ดังนี ้






9.6

กำรให้ ควำมรู้ แก่ผ้ บู ริ หำรในฝ่ ำยต่ำง ๆ เกี่ยวกับหน้ ำที่ผ้ บู ริ หำรที่ต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริ ษัท
และบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมกฎเกณฑ์
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท จะกำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ หำรของบริ ษัท รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อสำนัก
กรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษัท จะดำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หำรทรำบว่ำ ผู้บริ หำรที่ได้ รับทรำบข้ อมูลภำยในไม่ควรซื ้อ
หรื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภำยในช่วง 1 เดือนก่อนกำรเผยแพร่ งบกำรเงินต่อสำธำรณชน พร้ อมแจ้ งให้
ทรำบถึงบทลงโทษทำงกฎหมำย หำกพนักงำนหรื อผู้บริ หำรไม่ให้ ควำมร่ วมมือหรื อหำกพบว่ำผู้บริ หำรได้ ใช้
ข้ อมูลภำยในหรื อมีควำมประพฤติที่สอ่ ไปในทำงที่บริ ษัท ได้ รับควำมเสียหำย

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีคำ่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี ้
ค่ าตอบแทน

IRCP

IT Green

INEC

TVT

IRCP Cloud
Services*

HRCP*

รวม

ค่ำสอบบัญชี
(บำท)
(Audit Fee)

1,020,000

780,000

205,000

205,000

70,000

70,000

2,350,000

*หมำยเหตุ ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไออำร์ ซีพี คลำวด์ เซอร์ วิส จำกัด และ บริษัท เอช อำร์ ซี พี จำกัด เป็ น ค่ำตอบแทน
ตังแต่
้ เดือนกันยำยน ถึง ธันวำคม เนื่องจำกเริ่มก่อตังบริ
้ ษัทเมื่อเดือนกันยำยน 2558

9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
โดยที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้บริ หำรได้ ร่วมกันกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไป
ตำมแนวทำงของข้ อพึงปฏิ บัติที่ ดี สำหรั บกรรมกำรบริ ษั ท จดทะเบีย น (Code of Best Practice) อำทิ เช่น บทบำทและ
ควำมรับ ผิด ชอบของกรรมกำรบริ ษั ท จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ กำรแต่งตัง้ และกำรด ำรงตำแหน่งของกรรมกำร
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงิน
โดยมีหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีดงั นี ้
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ผู้ถอื หุ้น: สิทธิและความเท่ าเทียมกัน
ที่ผำ่ นมำบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นโดยได้ อำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้น ทังสถำนที
้
่จดั ประชุมได้ จดั
ให้ อยู่ใจกลำงเมือง สะดวกต่อกำรเดินทำง โดยทำงบริ ษัท ได้ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ
7 วันก่อนวันประชุม ตำมที่กำหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท และได้ จดั ส่งสำรสนเทศของบริ ษัท ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ได้ ศึกษำอย่ำง
เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้บริ ษัท ได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 14 วันหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นและได้
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมอย่ำงเป็ นระเบียบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นตรวจสอบได้
สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ าง ๆ
บริ ษัท ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
 พนักงำนบริ ษัท : บริ ษัท ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมำะสม
 คู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้ : บริ ษัท ปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำและเจ้ ำหนี ้อย่ำงเป็ นธรรม และเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ ำ
ตำมสัญญำที่ตกลงทำร่วมกัน
 ลูกค้ ำ : บริ ษัท ให้ กำรบริ กำรกับลูกค้ ำอย่ำงมีคณ
ุ ภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
ได้ เป็ นอย่ำงดี โดยเน้ นให้ ควำมสำคัญถึงคุณภำพสินค้ ำและบริ กำรในรำคำที่เหมำะสม
 คูแ่ ข่งขัน : บริ ษัท ปฏิบตั ิตำมกฎกติกำกำรแข่งขันที่ดีและไม่ละเมิดกฎกำรแข่งขัน
 ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริ ษัท ให้ ควำมร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆ ที่ถกู ต้ องและโปร่งใส
การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริ ษัท จัดให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมด้ วยเวลำที่เพียงพอ และได้ มีกำรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นมีโอกำส
อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมเห็นและตังค
้ ำถำมได้ เมื่อต้ องกำร ตำมกฎระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่ องที่เสนอ
นอกจำกนี ้บริ ษัท มีนโยบำยให้ กรรมกำรทุกคนในแต่ละคณะเข้ ำร่วมประชุมเพื่อตอบคำถำมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2558 บริ ษัทได้ รับผลกำรประเมินผลกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ร่วมกับสมำคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย และสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ในระดับ “ดีเยี่ยม”
ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีสว่ นร่วมในกำรให้ ควำมเห็นชอบในนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริ ษัท ทังแผนธุ
้
รกิจ
กลยุทธ์ และงบประมำณของบริ ษั ท และติดตำมกำกับควบคุมดูแล ให้ ฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่
กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้ แก่กิจกำรและสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กับ
ผู้ถือหุ้น และต้ องมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนมี
มำตรฐำนและโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดบทบำทและอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
และกำหนดอำนำจกำรอนุมตั ิตำมขอบเขตและหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในแต่ละฝ่ ำย ตังแต่
้ ฝ่ำยจัดกำรจนถึงฝ่ ำยบริ หำร โดย
อำนำจกำรอนุมตั ิสงู สุดเป็ นของกรรมกำร
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัท ได้ มีมำตรกำรในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ โดยได้ กำหนดให้ กรรมกำรตรวจสอบเข้ ำร่ วมพิจำรณำ
อนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันโปรดดูหวั ข้ อรำยกำรระหว่ำงกัน นอกจำกนี ้ทำงบริ ษัท ได้ เปิ ดเผยรำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันที่
เกิดขึ ้นในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนด และในกรณีที่มีกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสีย ในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนันต้
้ อง
เปิ ดเผยให้ ที่ ประชุมทรำบ และไม่มี สิทธิ ออกเสียงในวำระดังกล่ำว อี กทัง้ ได้ ก ำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ กรรมกำร
ผู้บริ หำร และผู้ที่เกี่ยวข้ องนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน โปรดดูหวั ข้ อกำรควบคุมภำยใน
จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษัท ได้ กำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิตำมข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำรได้ รับทรำบถึงบทบำทหน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบที่จะใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิ จและมีจริ ยธรรมในกำร
ดำเนินธุรกิจ และต้ องปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และคำนึ งถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ พร้ อมกับได้ มีกำรกำหนด
ข้ อบังคับเกี่ ยวกับกำรทำงำน เพื่อให้ พนักงำนทั่วไปยึดถื อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ วยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ซึ่งได้
กำหนดในข้ อบังคับดังกล่ำวให้ มีกำรกำหนดบทลงโทษ หำกมีกำรฝ่ ำฝื นข้ อบังคับดังกล่ำวด้ วย
การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
จำกข้ อบังคับบริ ษัท ที่กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน ซึ่งบริ ษัทได้ มีกำร
ถ่วงดุลของกรรมกำรซึง่ ไม่เป็ นผู้บริ หำรที่เป็ นลูกจ้ ำงของบริ ษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

จำนวนกรรมกำรทังหมด
้
(คน)
จำนวนกรรมกำรที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำงของบริ ษัท (คน)

ปี 2554
8
5

ปี 2555
8
5

ปี 2556
9
6

ปี 2557
9
6

ปี 2558
9
6

การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็ นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกับ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร เพื่อเป็ น กำรแบ่งแยกหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรงำนประจำ
นอกจำกนี ้ โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นอิสระที่ไม่เป็ นลูกจ้ ำงของบริ ษัทจำนวน 6 คน
ซึง่ เป็ นกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4 คน จะทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำน กำรบริ หำรงำนได้ เป็ นอย่ำงดี
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 บริ ษัท จัดให้ มีค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรในระดับที่เหมำะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสำมำรถรักษำ
กรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ ไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เกินควร นอกจำกนี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรจ่ำยใน
ระดับที่เปรี ยบเทียบได้ กับในอุตสำหกรรม และเหมำะสมกับหน้ ำที่ และควำมรั บผิดชอบของกรรมกำร
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แต่ละคน ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรจะได้ รับค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
และผลปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรแต่ละคน
 บริ ษัท กำหนดให้ ค่ำตอบแทนประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรและผู้บริ หำรระดับสูงให้ สอดคล้ องกับผลงำน
ของบริ ษัท และกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริ หำรแต่ละคน
 กำรกำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรดังกล่ำวจะดำเนินกำรด้ วยควำมโปร่งใสและได้ รับกำรอนุมตั จิ ำกผู้ถือหุ้น
 บริ ษั ท ก ำหนดนโยบำยเปิ ด เผยนโยบำยค่ำ ตอบแทนและจ ำนวนค่ำ ตอบแทนของกรรมกำรและ
ผู้บริ หำรระดับสูงในรำยงำนประจำปี ตำมที่ ก.ล.ต. กำหนด
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท 3 เดื อ นต่ อ ครั ง้ (เป็ นอย่ ำ งน้ อย) โดยประธำน
คณะกรรมกำร มีนโยบำยส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลำไว้ อย่ำงเพียงพอในกำรประชุม เพื่อที่จะให้
ฝ่ ำยจัดกำรเสนอเรื่ องและสำมำรถอภิปรำยปั ญหำสำคัญได้ อย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน โดยบริ ษัท ได้ นำส่งหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมกำร พร้ อมข้ อมูลประกอบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ให้ คณะกรรรมกำรล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม
ตำมที่กำหนดในข้ อบังคับบริ ษัท ยกเว้ นในวำระเร่ งด่วน โดยกำหนดให้ กรรมกำรมีหน้ ำที่ต้องเข้ ำประชุมคณะกรรมกำร
ทุกครัง้ ยกเว้ นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ โดยกำรเข้ ำร่ วมประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย แต่ละ
ท่ำนสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อ
กรรมการ
นำยวุฒิพงษ์
โมฬีชำติ
พลเอกสิริณฏั ฐ์
กำแหงฤทธิรงค์

นำยกังวำล
กุศลธรรมรัตน์
นำยนที
กิตติวิทย์เชำวกุล
นำยดล
เหตระกูล
นำยพลเชษฐ์
ลิขิตธนสมบัติ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริษัท /
กรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำร
บริษัท / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำฯ
กรรมกำร /
กรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรอิสระ

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ ที่มีการจัดประชุม ในปี 2558
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
กำรประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหำร
สรรหำฯ
ผู้ถือหุ้น
12/13
1/1
13/13

5/5

-

4/4

1/1

13/13

-

1/1

-

1/1

13/13

-

1/1

-

1/1

13/13

-

1/1

3/4

1/1

12/13

-

1/1

-

1/1
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

รายชื่อ
กรรมการ
นำยธนำ
เบญจำทิกลุ

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม / จานวนครัง้ ที่มีการจัดประชุม ในปี 2558
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
กำรประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ
บริหำร
สรรหำฯ
ผู้ถือหุ้น
13/13
5/5
4/4
1/1

กรรมกำร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำฯ
นำยสุวรรณ
กรรมกำร
8/9
4/4
1/1
ดำเนินทอง*
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
พลเอกเชำวฤทธิ์ กรรมกำร
12/13
5/5
1/1
ประภำจิตร์
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
* หมำยเหตุ ในปี 2558 นำยสุวรรณ ดำเนินทอง เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ ตำมมติคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2558 ซึง่ เข้ ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ แรก ครัง้ ที่ 5/2558 และเข้ ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบครัง้ แรก ครัง้ ที่ 2/2558
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