บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
9
9.1

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
คุณฤทธิ ์ ธีระโกเมน

ฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการจัดการ

เลขำนุกำรบริษทั ฯ

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กลุ่มธุรกิ จภัตตาคารเอ็ม เค
คุณสมชำย หำญจิตต์เกษม

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กลุ่มธุรกิ จภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่
คุณยุพนิ ธีระโกเมน

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สายงานพัฒนาสาขาภัตตาคาร
คุณสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (รักษาการ)
กลุ่มพัฒนาธุรกิ จต่างประเทศ
คุณฤทธิ ์ ธีระโกเมน

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (รักษาการ)
สายงานจัดหาและจัดส่ง
คุณยุพนิ ธีระโกเมน
ส่วนที่ 2 หน้ำ 56

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
สายงานบัญชีและการเงิน
คุณประวิทย์ ตันติวศินชัย

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร (รักษาการ)
สายงานทรัพยากรบุคคล
คุณสมชำย หำญจิตต์เกษม

ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยอำวุโส
ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีอ งค์ประกอบ คุณ สมบัติ และกำรแบ่ง แยกหน้ ำที่แ ละควำมรับผิดชอบอย่ำ งชัดเจน
รำยละเอียดดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 10 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นำยฤทธิ ์
นำยสมชำย
นำยสมชำย
นำยสุจนิ ต์
นำยประวิทย์
ดร. อรรณพ
นำงวิไล
นำยอรรถพล
นำยทนง
ดร. ขัตยิ ำ

นำยประวิทย์

ธีระโกเมน
หำญจิตต์เกษม
พิพธิ วิจติ รกร
ชุมพลกำญจนำ
ตันติวศินชัย
ตันละมัย
ฉัททันต์รศั มี
ชดช้อย
โชติสรยุทธ์
ไกรกำญจน์

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ตันติวศินชัย

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ฯ

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั ฯ คือ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ลงลำยมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ หรือ
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน หรือ นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ หรือ
นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. จัดกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
2. กำหนดนโยบำย กลยุท ธ์และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจ ของบริษ ัท ฯ ร่วมกับฝ่ำยจัดกำร และติดตำมดูแ ลกำร
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจทีก่ ำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อประโยชน์
ทีด่ ที ส่ี ดุ ของบริษทั ฯ และของผูถ้ อื หุน้ ในระยะยำว
3. พิจำรณำอนุ มตั ิแผนธุรกิจ งบประมำณ และเป้ำหมำยกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ท่เี สนอโดยฝ่ำยจัดกำร และ
ติด ตำมและประเมิน ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษ ัท ฯ และผลกำรปฏิบ ัติง ำนของผู้บ ริห ำรระดับ สูง อย่ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุถงึ เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
4. ดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสม
5. ดูแ ลให้ม ีก ำรก ำกับ ตรวจสอบ ทัง้ จำกผู้ต รวจสอบภำยในและผู้ส อบบัญ ชีภ ำยนอกให้ท ำหน้ ำ ที่อ ย่ำ งมี
ประสิทธิผล
6. ดูแลให้มกี ำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภำยในเวลำที่กำหนดรวมทัง้ พิจำรณำอนุ มตั ิ
งบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี
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7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและแผนพัฒนำผู้บริหำร รวมทัง้ ทบทวน
แผนกำรสืบทอดตำแหน่ งผู้บริหำรระดับสูง ตลอดจนดูแลให้บริษทั ฯ มีกระบวนกำรที่มปี ระสิทธิผลในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรระดับสูง
8. ดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดตี ำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และสำนักงำน
ก.ล.ต.
9. ดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบ ัติตำมระเบียบและกฎข้อ บังคับ ของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และสำนักงำนก.ล.ต.อย่ำ ง
เคร่งครัดโดยเฉพำะเรื่อ งเกี่ยวกับกำรมีส่วนได้เสียหรือ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ของกรรมกำร เช่น
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน กำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เป็ นต้น
10. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั โดยกรรมกำรที่
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุ กำรบริษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุม
11. เพื่อ ให้กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีประสิท ธิภ ำพดียงิ่ ขึ้น คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อำจ
มอบหมำยอำนำจให้แก่กรรมกำร คณะอนุกรรมกำร บุคคล หรือนิตบิ ุคคล ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อ
กระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงแทนคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ก็ได้โดยกำรมอบหมำยอำนำจ
ดังกล่ำวนัน้ จะต้อ งอยู่ภำยใต้ขอบเขตอำนำจตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และมีกำรกำหนด
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องผูร้ บั มอบอำนำจอย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจดังกล่ำวต้องไม่มลี กั ษณะ
ทีเ่ ป็ นกำรมอบหมำยอำนำจทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูร้ บั มอบอำนำจ สำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ิ
รำยกำรหรือกระทำกำรใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรือ อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อ่ืนใดกับ
บริษ ัท ฯ หรือ บริษ ัท ย่อ ย เว้น แต่ เ ป็ น กำรอนุ ม ตั ิร ำยกำรธุร กิจ ปกติท่ีม ีเ งื่อ นไขกำรค้ำ โดยทั ่วไป และ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ นหลักกำรไว้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
1. ดร.อรรณพ
2. นำงวิไล
3. นำยอรรถพล

ตันละมัย
ฉัททันต์รศั มี
ชดช้อย

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

นำยพัสกร

ลีลำ

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำนเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน
ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal
Audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน
ให้ค วำมเห็น ชอบในกำรพิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ โยกย้ำ ย เลิก จ้ำ งหัว หน้ ำ หน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หน่วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อ กำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
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4. สอบทำนและหำรือกับฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษทั ฯ และมำตรกำรที่ฝ่ำยจัดกำรได้
ดำเนินกำรเพื่อติดตำมและควบคุมควำมเสีย่ งดังกล่ำว
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุม กับผู้สอบบัญ ชี โดยไม่มฝี ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษทั ฯ
7. จัด ท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ หลัง จำกกำรประชุ ม ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละครัง้
8. จัด ท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ใ นรำยงำนประจำปี ข องบริษทั ฯ ซึ่ง รำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำ ผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
10. ในกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือ มีข้อ สงสัย ว่ำ มีร ำยกำรหรือ กำรกระท ำ
ดังต่ อ ไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต่ อ ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษ ัท ฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อ ดำเนิ นกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ข) กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(ค) กำรฝ่ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ หำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ
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11. ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจขอคำปรึกษำจำกที่ปรึกษำ
อิสระภำยนอก หรือผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่นๆ หำกเห็นว่ำ มีควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยบริษทั ฯ เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยตรง และคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ ต่อบุคคลภำยนอก
9.1.3 คณะกรรมการจัดการ
ณ วันที่ 3 มกรำคม 2556 คณะกรรมกำรจัดกำร ประกอบด้วยสมำชิกจำนวน 10 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยฤทธิ ์
นำยสมชำย
นำงยุพนิ
นำยสุจนิ ต์
นำยประวิทย์
นำยโกมินทร์
นำยสมนึก
นำยเกียรติกอ้ ง
นำยวรพล
นำยกิตติวฒ
ั น์
นำยสมชำย

ธีระโกเมน
หำญจิตต์เกษม
ธีระโกเมน
ชุมพลกำญจนำ
ตันติวศินชัย
พิมทะโนทัย
หำญจิตต์เกษม
กังวำนวงษ์
กันตพิชญำธร
จำตุรนั ตำนนท์
พิพธิ วิจติ รกร

ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
สมำชิก
ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรจัดกำร

หน้ าที่และความรับผิดชอบ
หน้ำที่หลักและควำมรับผิดชอบหลัก คือ เป็ นคณะทำงำนที่จะรับทรำบและตัดสินใจสำหรับเรื่องระดับปฏิบตั งิ ำน
ประจำวัน (Daily Operation) เฉพำะในฝ่ำยที่สมำชิกแต่ละท่ำนดูแลอยู่ ซึ่งจะไม่รบั ทรำบข้อมูลที่สำคัญของ
บริษทั ฯ ทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน โดยบริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมกำรดังกล่ำวขึน้ เพื่อให้กำรสื่อสำรภำยใน
องค์กร ช่วยให้มกี ำรประสำนงำนทีด่ แี ละคล่องตัวในกำรทำงำน โดยหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบหลัก มีดงั นี้
1. พิจำรณำและทบทวนภำวะกำรแข่งขันและแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคตที่อำจส่งผลกระทบที่มนี ัยสำคัญต่อ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจำรณำกลยุทธ์กำรตลำดของบริษทั ฯ
2. พิจำรณำแผนธุรกิจและงบประมำณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
3. ทบทวนผลกำรดำเนิ นงำนประจำเดือ น / ไตรมำสของกลุ่ม งำนต่ำงๆ รวมทัง้ พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลง
แผนงำนเมื่อเห็นว่ำจำเป็ น เพื่อให้สำมำรถบรรลุถงึ เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
4. ทบทวนรำยกำรต้นทุนที่สำคัญของบริษทั ฯ เช่น ต้นทุนอำหำร ต้นทุนแรงงำน เป็ นต้น เป็ นประจำทุกเดือน
และกำหนดมำตรกำรแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ พิจำรณำกำรกำหนดรำคำสินค้ำและบริกำร
5. พิจ ำรณำเรื่อ งกำรจัด หำและเลือ กสถำนที่ท่ีเ หมำะสม เพื่อ ขยำยสำขำภัต ตำคำรใหม่ / ปรับ ปรุง สำขำ
ภัตตำคำรทีด่ ำเนินกำรอยูใ่ ห้ทนั สมัย / เจรจำต่อรองกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำสำขำภัตตำคำรทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
6. พิจำรณำเรื่องเกีย่ วกับกำรพัฒนำธุรกิจในต่ำงประเทศ
7. พิจำรณำเรื่องเกีย่ วกับกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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8. พิจำรณำเรื่องเกีย่ วกับกำรจัดหำและจัดส่ง รวมทัง้ เรื่องเกี่ยวกับกำรควบคุมคุณภำพ
9. พิจำรณำเรื่อ งเกี่ยวกับ กำรบริหำรควำมเสี่ย งของบริษ ัท ฯ โดยเฉพำะควำมเสี่ยงที่อ ำจส่งผลกระทบทีมี
นัยสำคัญต่อชื่อเสียงและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
10. พิจำรณำกำรออกสินค้ำใหม่ / บริกำรใหม่ / กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนใหม่
11. พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลำยหน่วยงำนทีไ่ ม่สำมำรถหำข้อสรุปได้
12. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ทีเ่ ห็นว่ำสำคัญและเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
9.1.4 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหำร รวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและตำแหน่ง ดังนี้
1. นำยฤทธิ ์

ธีระโกเมน

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และ
รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร กลุ่มพัฒนำธุรกิจต่ำงประเทศ

2. นำยสมชำย

หำญจิตต์เกษม

3. นำงยุพนิ

ธีระโกเมน

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร กลุ่มธุรกิจภัตตำคำร เอ็ม เค และ
รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรสำยงำนทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร กลุ่มธุรกิจภัตตำคำรอำหำรญี่ปุ่น และ
รักษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยงำนจัดหำและจัดส่ง

4. นำยสุจนิ ต์
ชุมพลกำญจนำ
5. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยงำนพัฒนำสำขำภัตตำคำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูงสุดของบริษทั ฯ และมีอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ในกำรบริห ำรกิ จ กำรทัง้ ปวงของบริษ ัท ฯ ตำมที่ ค ณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ มอบหมำยและรำยงำนตรงต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำยนัน้ ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. บริหำรกิจกำรทัง้ ปวงของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้น
ตลอดจนนโยบำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั ่ง และมติของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
2. ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของบริษทั อย่ำงดีทส่ี ุด
3. จัด ท ำแผนธุร กิจ แผนกำรลงทุ น และงบประมำณประจ ำปี ข องบริษ ัท ฯ รวมทัง้ ปรับ ปรุงแก้ไขแผนและ
งบประมำณดังกล่ำวในระหว่ำงปี หำกเห็นว่ำจำเป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4. ควบคุม และติด ตำมกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนธุร กิจ แผนกำรลงทุ น และงบประมำณที่ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิจ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
5. เสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินประจำเดือน ประจำรำยไตรมำส และประจำปี ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ ข้อ มู ล อื่น ที่เ กี่ย วข้อ งและเห็น ว่ ำ มีค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรทบทวนกำรด ำเนิ น งำนของบริษ ัท ฯ ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำรับทรำบหรือให้ควำมเห็นชอบ
6. รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ ในกรณีท่มี เี หตุกำรณ์เกิดขึน้ หรือมีเหตุกำรณ์ท่มี คี วำม
เป็ นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตที่อำจมีผลกระทบในเชิงลบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อผลกำรดำเนินงำน และ
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ฐำนะกำรเงินหรือชื่อเสียงของบริษทั ฯ รวมทัง้ เสนอมำตรกำรหรือคำแนะนำในกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
7. จัดท ำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กรระดับสูง รวมทัง้ กำหนด หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
ระดับสูงที่อยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรและนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
8. จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขตำรำงกำรมอบอำนำจดำเนินกำร และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
9. ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนและกิจกรรมประจำวันของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ กำกับ
ดู แ ลให้ พ นั ก งำนของบริษ ัท ฯ มีก ำรปฏิ บ ัติ ต ำมนโยบำย ระเบี ย บ กฎข้ อ บัง คับ ค ำสัง่ และมติ ข อง
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงเคร่งครัด
10. มีอำนำจในกำรบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ ทุกตำแหน่ง รวมถึงกำรว่ำจ้ำง แต่ง ตัง้ โยกย้ำย
ลงโทษทำงวินยั และเลิกจ้ำง อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำเป็ นพนักงำนในตำแหน่งตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝำ่ ยหรือเทียบเท่ำ
ขึน้ ไป จะต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อรับทรำบด้วย
11. มีอำนำจในกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรปฏิบตั ิงำนของบริษทั ฯ ซึ่งรวมถึงกำรกำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข
และยกเลิกระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั ่ง ประกำศที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั ่งทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนด
12. มีอำนำจในกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ ำนหรือกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทน ตำมที่เห็นสมควรได้
ภำยใต้ขอบเขตอำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
13. มีอำนำจในกำรพิจำรณำอนุ มตั หิ รือดำเนินกำรในเรื่องอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในตำรำงกำรมอบหมำยอำนำจ
ดำเนินกำรทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้อนุมตั แิ ล้ว
14. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นครัง้ ครำว
ทัง้ นี้ กำรใช้อำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สำมำรถกระทำได้ในกรณีท่ปี ระธำนเจ้ำหน้ำที่
บริห ำรหรือ บุ ค คลที่ อ ำจมีค วำมขัด แย้ ง ตำมที่ นิ ย ำมไว้ ใ นประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขกำรค้ำโดยทั ่วไป และคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้อนุ มตั ใิ น
หลักกำรไว้แล้วตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
9.2

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
9.2.1 กรรมการบริ ษทั ฯ
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นไปตำมแนวทำงในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรตำม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บุคคลดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
กฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำด
หลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้
ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่ง
หนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้อ งมีถิ่น ฐำนอยู่ใ นรำชอำณำจัก ร โดยให้คณะกรรมกำรเลือ กตัง้ ประธำน
กรรมกำรและอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เห็นสมควรได้ โดยที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมกำร
โดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรต่อไปนี้
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1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
ทัง้ นี้ สำหรับกำรพ้นจำกตำแหน่ งของคณะกรรมกำร ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออก
จำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที่จะต้องออกในวำระ
นี้อำจเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่ งใหม่ก็ได้ นอกจำกพ้น จำกตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่ ง
เมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ มีมติให้ออก หรือศำลมีคำสั ่งให้ออก โดยในกรณีดงั กล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุ ณสมบัติ และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ใน
ตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออยู่
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังห้ำมมิให้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริษทั ฯ หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
หรือเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษทั เอกชนหรือบริษทั มหำชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ น
กำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำรต้อง
แจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษทั ฯ ทำ
ขึน้ หรือถือหุน้ หุน้ กู้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
9.2.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ
และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมกำรอิสระจะต้องมีอย่ำงน้อ ย 3 คน หรืออย่ำงน้อย 1 ใน 3
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องไม่มธี ุรกิจ หรือส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯอันอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุ ม ของบริษ ัท ฯ บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่ว ม บริษ ัท ย่อ ยล ำดับ เดีย วกัน
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
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ไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ย่ืนคำขออนุ ญำตต่อสำนักงำน ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ี
อำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยมื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึง
พฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ท่ตี ้องชำระต่ออีกฝำ่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯหรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ
ทัง้ นี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำว ให้นบั รวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ย่นื
คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือ
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2
ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุญำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มนี ัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น
ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 64

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดั สินใจในกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีกำร
ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีท่ไี ด้แต่งตัง้ บุคคลให้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและเป็ นบุคคลที่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือ
กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำทีก่ ำหนดตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อำจพิจำรณำผ่อนผันให้
ได้ หำกเห็นว่ำกำรแต่งตัง้ บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และ
บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำวแล้ว
ดังนี้
ก. ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่กี ำหนด
ข. เหตุผลและควำมจำเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั ฯในกำรเสนอให้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคล ดังกล่ำวเป็ นกรรมกำรอิสระ
9.2.3 ผู้บริหาร
สำหรับกำรคัดเลือกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำร
สรรหำและแต่งตัง้ สำหรับกำรคัดเลือก กรรมกำรผู้จดั กำร รองกรรมกำรผู้จดั กำร และผู้บริหำรตัง้ แต่ระดับ
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรเป็ นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
กำกับกำรทำงำนของบริษทั ฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดต่อ บริษทั ฯ สำหรับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรในปี 2555 และไตรมำส 1 ปี 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ฯ มีค่ำใช้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร จำนวน 1,107,498 บำทในปี 2555 และ 502,500 บำทในช่วง 3
เดือนแรกของปี 2556 อย่ำงไรก็ดี ตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ กรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริหำรจะได้รบั ค่ำตอบแทนในฐำนะของผูบ้ ริหำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อย่ำงใด
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ ในปี 2555 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำยฤทธิ ์
นำยสมชำย
นำยสมชำย
นำยสุจนิ ต์
นำยประวิทย์
ดร. อรรณพ

ธีระโกเมน
หำญจิตต์เกษม
พิพธิ วิจติ รกร
ชุมพลกำญจนำ
ตันติวศินชัย
ตันละมัย

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
160,833
75,000
205,833
97,500

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
7. นำงวิไล
8. นำยอรรถพล
9. นำยทนง
10. ดร. ขัตยิ ำ
รวม

ฉัททันต์รศั มี
ชดช้อย
โชติสรยุทธ์
ไกรกำญจน์

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
190,833
90,000
228,333
90,000
160,833
75,000
160,833
75,000
1,107,498
502,500

หมำยเหตุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2555 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้
กรรมกำรลำดับที่ 3 – 10 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษทั ฯ
9.3.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2555 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทน
อื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหำรบริษทั ฯ จำนวน 65,314,380 บำท และจำนวน 15,453,549 บำท ตำมลำดับ
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ในปี 2555 และช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556
ประเภท
เงินเดือน
เงินโบนัส
รวม

ปี 2555
จานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
5
39,533,250
5
25,781,130
5
65,314,380

3 เดือนแรก ปี 2556
จานวน
ค่าตอบแทน
(ราย)
(บาท)
5
10,172,832
5
5,280,717
5
15,453,549

9.3.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ
นอกจำกกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรในรูปของค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ข้ำงต้นแล้ว จำกมติท่ี
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2555 ได้อนุ มตั ิให้บริษทั ฯ ออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ (M-WA) รวมจำนวน 20,000,000 หน่ วย ให้แก่ผู้บริหำร
(รวมถึงผูบ้ ริหำรซึง่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร) และพนักงำนของบริษทั ฯและ/หรือบริษทั ย่อย ซึ่งจะจัดสรรพร้อมกับ
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญแก่ประชำชนในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหำร(รวมถึงผูบ้ ริหำรซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร)ได้รบั กำร
จัดสรร M-WA รวมจำนวน 1,678,900 หน่วย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายนามผู้บริหารที่ได้รบั จัดสรร M-WA
นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน
นำงยุพนิ ธีระโกเมน
นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ
นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

จานวนหน่ วยที่ได้รบั จัดสรร
451,300
406,800
406,800
251,200
162,800

นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ จะยังได้รบั ค่ำตอบแทนจำกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ บริษทั ฯ จะเริม่ สมทบ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2556 เป็ นต้นไป โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556 ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ได้รบั
ค่ำตอบแทนจำกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ จำนวน 203,457 บำท
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9.4

การกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ ฯ ทัง้ นี้ ให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุ กคนปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อควำมโปร่งใสและเพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจัดกำร และเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนเพิม่ มูลค่ำแก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยำว โดย
แนวทำงปฏิบตั สิ ำมำรถแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที ่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญและสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมีควำมตัง้ ใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุ นผู้ถอื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของ
ตนเอง นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ใิ นเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกใน
กำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ รำยละเอียดดังนี้
(1)

บริษทั ฯ ให้ขอ้ มูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในที่ประชุม แก่ผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ และควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ ตอนกำรลงมติ รวมถึงกำรแพร่ข้อ มูลดังกล่ำวใน Website ของ
บริษ ัท ฯ เป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นที่ จ ะจัด ส่ ง เอกสำร เพื่อ เปิ ด โอกำส ให้ผู้ ถื อ หุ้น ได้ ม ีเ วลำศึ ก ษำข้ อ มู ล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสำรจำกบริษทั ฯ

(2)

บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจำกัดโอกำสของผูถ้ อื หุน้ ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั ฯ

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำง
เต็มที่

(4)

ประธำนที่ประชุมได้จดั สรรเวลำให้เหมำะสมและส่งเสริมให้ผู้ถอื หุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้
คำถำมต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม

(5)

กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วข้องได้

หมวดที ่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ให้เท่ำเทียมกัน รำยละเอียดดังนี้
(1)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุ้นส่วนน้อยในกำรเสนอเพิม่ วำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้

(2)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเพื่อพิจำรณำจะเพิม่ วำระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจ

(4)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อ ยสำมำรถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ เข้ำดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรได้

(5)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุ น ให้ผู้ถือ หุ้นใช้หนังสือ มอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือ หุ้นสำมำรถก ำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงได้และควรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเป็ นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ
ของผูถ้ อื หุน้
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(6)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุ นให้มกี ำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวำระที่สำคัญ เพื่อควำมโปร่งใสในกำร
ตรวจสอบ

(7)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน

(8)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์
อัก ษร และแจ้ง แนวทำงดังกล่ ำ วให้ทุ ก คนในองค์ก รถือ ปฏิบ ัติ และควรก ำหนดให้ก รรมกำรทุ กคนและ
ผู้บริหำรที่ม ีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือ ครองหลักทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
ประจำ

หมวดที ่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ภำยในและภำยนอกของบริษทั ฯ
รวมถึงกำรคุม้ ครองและรักษำสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุตธิ รรมและถูกต้องตำมกฎหมำย รำยละเอียดดังซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯมีน โยบำยและแนวทำงด ำเนิ น กำรที่ช ัด เจนในกำรปฏิบ ัติต่ อ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย และบริษ ัท ฯ มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมอิสระ พิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้
หมวดที ่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน ตำมกฎระเบียบกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อ มูลตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดและผ่ำนช่อ งทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี และจะเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษผ่ำน Website ของบริษทั ฯ ด้วย
(2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยดังกล่ำวผ่ำนรำยงำนประจำปี และ Website ของบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี
(4) บริษทั ฯ มีกำรกำหนดขอบเขตและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจำนวน
ครัง้ ของกำรประชุมและจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปี ท่ผี ่ำนมำและควำมเห็น
จำกกำรทำหน้ำทีใ่ นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
(5) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงที่สะท้อ นภำระหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที ่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีจำนวนรวม 10 ท่ำน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็ น
กรรมกำรจำกฝ่ำยบริหำร 4 ท่ ำน กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหำร 6 ท่ำน ซึ่งมีกรรมกำรที่มี
คุณสมบัติเป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดรวม 5 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่กำหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒจิ ำก
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หลำกหลำยอุตสำหกรรม ทัง้ ด้ำนธุรกิจ บัญ ชีและกำรเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุ นธุรกิจของ
บริษทั ฯ
1.2

บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
จัดกำร

1.3

ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นบุคคลเดียวกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้มกี ำรกำหนด
ของเขตหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบเพื่อเป็ นกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงชัดเจน

1.4

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษทั ฯ เพื่อทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่คณะกรรมกำรจะต้อ งทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
รวมถึงกำรประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรงำนที่มปี ระสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส
ในกำรบริหำรจัดกำร โดยจัดให้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี และจัดให้มคี ณะกรรมกำรจัดกำรเพื่อช่วยในกำรพิจำรณำและกลั ่นกรองงำนเฉพำะเรื่อง
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือเพื่อเสนอ

2.2

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่

3. บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.1

กำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทั ฯ เป็ นประจำ
ทุกปี รวมทัง้ จัดให้มกี ำรประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นประจำเพื่อกำกับดูแลให้ฝำ่ ยจัดกำร
ดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมแผนธุรกิจทีก่ ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

3.2

กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำง
ธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ให้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อเป็ นแนวทำง
ปฏิบตั ภิ ำยในองค์กร

3.3

ก ำหนดนโยบำยกำรท ำรำยกำรที่ อ ำจมีค วำมขั ด แย้ ง ของผลประโยชน์ อ ย่ ำ งชัด เจน เพื่ อ
ผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสำคัญ ซึ่ง คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

3.4

กำหนดนโยบำยทำงกำรเงินให้มรี ะบบควบคุมที่มปี ระสิทธิภำพ และปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบและ
นโยบำย

3.5

ก ำหนดนโยบำยบริห ำรควำมเสี่ย งให้ค รอบคลุ ม ทัง้ องค์ก ร และมีก ำรรำยงำนให้ฝ่ำ ยบริห ำร
รับทรำบเป็ นประจำ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
4.1

บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯอย่ำงสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำง
น้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจะมีกำรประชุมพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมจำเป็ น ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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ทุกท่ ำนให้ควำมสำคัญ โดยจะเข้ำร่วมประชุม ทุกครัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือ เชิญประชุมที่
กำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้ อย 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำในกำร
พิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
4.2

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเปิ ดเผย
และเป็ นอิสระ มีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุม
ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพื่อ ให้กรรมกำรและผู้ท่เี กี่ยวข้อ งตรวจสอบได้
นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงยังเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้รำยละเอียดเพิม่ เติมเพื่อใช้กำรประกอบกำร
พิจำรณำวำระต่ำงๆ อีกด้วย

4.3

ประธำนกรรมกำร เป็ นผูพ้ จิ ำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุก
ท่ำนมีควำมเป็ นอิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องเข้ำสูว่ ำระกำรประชุม

4.4

ผูบ้ ริหำรระดับสูงเข้ำร่วมประชุม
ทัง้ นี้ รำยละเอียดจำนวนครัง้ ของกำรประชุม และจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วม
ประชุ ม ตัง้ แต่ ปี 2555 ถึง ไตรมำส 1 ปี 2556 ของคณะกรรมกำรบริษ ัท ฯ และกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ สรุปได้ดงั นี้
รำยละเอียดกำรประชุมปี 2555
รายนามคณะกรรมการ
1. นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
3. นำยสมชำย พิพธิ วิจติ รกร
4. นำยทนง โชติสรยุทธ์
5. ดร. ขัตยิ ำ ไกรกำญจน์
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย
7. นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี
8. นำยอรรถพล ชดช้อย
9. นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ
10. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8/8
8/8
5/5
4/5
5/5
4/5
3/5
5/5
5/5
5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ
3/3
2/3
3/3
-

รำยละเอียดกำรประชุมไตรมำส 1 ปี 2556
รายนามคณะกรรมการ
1. นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
3. นำยสมชำย พิพธิ วิจติ รกร
4. นำยทนง โชติสรยุทธ์
5. ดร. ขัตยิ ำ ไกรกำญจน์
6. ดร. อรรณพ ตันละมัย
7. นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี
8. นำยอรรถพล ชดช้อย
9. นำยสุจนิ ต์ ชุมพลกำญจนำ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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2/2
2/2
2/2
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รายนามคณะกรรมการ
10. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1/1

คณะกรรมการตรวจสอบ
-

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรโดยรวม
รวมทัง้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเอง โดยได้เริม่ ทำกำรประเมินในปี 2556
6. ค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯจะเป็ นผูป้ ระเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้
ในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำ ตอบแทนของประธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริหำรส ำหรับ ค่ำ ตอบแทนของผู้บ ริห ำร
ระดับสูงนัน้ จะใช้หลักเกณฑ์และนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดภำยใต้กรอบที่ได้รบั อนุ มตั จิ ำก
ผูถ้ ือหุ้น ซึ่งเป็ นผลตอบแทนที่จูงใจในระยะยำวที่สอดคล้องกับผลประกอบกำรของบริษทั ฯ และผลงำน
ของผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรร่วมสัมมนำและฝึ กอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ใน
ทุกๆ ด้ำนเพื่อเพิม่ ศักยภำพในด้ำนกำรกำกับดูและกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้บริษทั ฯ มีระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและอนุ มตั กิ ำร
กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั ฯ รำยละเอียดดังนี้
นโยบายการกากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อควำมเท่ำเทียมกันในกำรรับรู้ขอ้ มูล และเพื่อป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อประโยชน์ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
พนักงำน ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ และเพื่อเป็ นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Governance)
บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดนโยบำยกำรดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในไว้ดงั นี้
1.

ห้ำ มมิใ ห้ก รรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนของบริษ ัท ฯ ซึ่ง รวมถึง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ ำวะ
ที่ทรำบข้อมูลที่มสี ำระสำคัญและงบกำรเงินของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยแก่สำธำรณชนทั ่วไป ทำกำรเผยแพร่
หรือเปิ ดเผยแก่บุคคลอื่นทัง้ ภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน รวมทัง้ มิให้ม ีกำรล่วงรู้ข้อมูลระหว่ำงส่วนงำนเพื่อ
ป้องกันกำรนำข้อมูลภำยในที่มสี ำระสำคัญซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยแก่สำธำรณชนทั ่วไป ไปเปิ ดเผยก่อนเวลำอันควร
เว้นแต่ส่วนงำนนัน้ จำเป็ นต้องรับทรำบโดยหน้ำที่และให้ดูแลข้อมูลดังกล่ำวเช่นเดียวกับหน่ วยงำนเจ้ำของข้อมูล
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกับดูแล

2.

ห้ำ มมิใ ห้ก รรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนั ก งำนของบริษ ัท ฯ ซึ่ง รวมถึง คู่ ส มรสและบุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ ำวะ
ทีท่ รำบข้อมูลทีส่ ำคัญและงบกำรเงินของบริษทั ฯ ทำกำร ซื้อ ขำย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯในช่วง
7 วันก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ
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9.6

บุคลากร
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจให้บริกำร ดังนัน้ พนักงำนของบริษทั ฯ จึงถือเป็ นทรัพยำกรที่มคี ่ำอย่ำงยิง่ บริษทั ฯ จึงให้
ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้คงไว้ซ่งึ บุคลำกรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
อันจะเป็ นพืน้ ฐำนของศักยภำพกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
ก. จานวนพนักงานทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯ มีพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 17,685 คน แบ่งเป็ นพนักงำนประจำจำนวน
13,719 คน และพนักงำนชั ่วครำวจำนวน 3,966 คน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 บริษทั ฯ มีพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 20,176 คน แบ่งเป็ นพนักงำนประจำจำนวน
14,333 คน และพนักงำนชั ่วครำว 5,843 คน
ตำรำงแสดงรำยละเอียดจำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนตัง้ แต่ปี 2555 – 31 มีนำคม 2556
สายงาน
1. ฝำ่ ยบัญชีและกำรเงิน
2. ฝำ่ ยจัดซือ้
3. ฝำ่ ยดูแลสำขำ
4. ฝำ่ ยทรัพยำกรมนุษย์
5. สถำบันฝึกอบรม
6. ฝำ่ ยกำรตลำด
7. ฝำ่ ยธุรกิจอำหำรญี่ป่นุ
8. ฝำ่ ยพัฒนำวิศวกรรม
9. ฝำ่ ยควบคุมคุณภำพ
10. ฝำ่ ยควบคุมภำยใน
11. โรงงำนบำงนำ-ตรำด
12. โรงงำนนวนคร
13. สำขำเอ็มเค
14. สำขำยำโยอิ
15. ฝำ่ ยซ่อมบำรุง
16. แผนกคอมพิวเตอร์
17. Lab
18. ฝำ่ ย Call Center
19. ฝำ่ ยวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
20. ผูอ้ ำนวยกำร
21. ฝำ่ ยเลขำกรรมกำร
22 .Customer Satisfaction
รวม

จานวนพนักงาน
ณ 31 ธ .ค.2555
ประจา
ชั ่วคราว
55
1
15
12
73
116
12
1
6
15
113
1
14
585
96
4
10,559
3,590
1,943
369
52
5
6
31
1
6
4
13,719
66933
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จานวนพนักงาน
ณ 31 มี.ค. 2556
ประจา
ชั ่วคราว
55
2
19
11
82
3
129
12
4
5
16
112
2
16
658
8
121
10,781
5,190
2,196
629
50
5
6
7
33
1
18
4
1
14,333
5,843

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ข. การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
จำนวนพนักงำนบริษทั ฯ เพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะพนักงำนสำขำ เนื่องจำกบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจ
ร้ำนอำหำรทีม่ กี ำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในแต่ละสำขำต้องมีพนักงำนขัน้ ต่ ำประมำณ 10 คน
ทัง้ นี้ ในปี 2555 จำนวนพนักงำนของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 จำก 16,228 คน ในปี 2554 เป็ น 17,685 คน
ในปี 2555 เนื่ อ งจำก บริษทั ฯ ขยำยสำขำจำนวน 70 สำขำ ประกอบกับ ในปี 2555 บริษ ัท ฯ มีกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำย โดยให้พนักงำนชั ่วครำวที่ทำงำนเป็ นชั ่วโมง/เป็ นกะ ซึ่งปกติทำงำนประมำณ 6 – 8
ชั ่วโมงต่อวัน เปลี่ยนมำเป็ นพนักงำนประจำ ส่งผลให้จำนวนพนักงำนประจำสำขำเอ็มเค และยำโยอิเพิม่ ขึน้
อย่ำงมีนยั สำคัญ
ค. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี
ง. ผลตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนในลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ เบีย้ ประกันกลุ่ม ค่ำเครื่องแบบ/บัตรพนักงำน ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทน
อื่น โดยผลตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับผูบ้ ริหำร) ปี 2555 และช่วง 3 เดือนแรกปี 2556 มีดงั นี้
ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ปี 2555
ช่วง 3 เดือนแรกปี 2556
2,567,367,849
712,896,971
727,282,036
103,628,517
635,421,116
148,533,026
3,530,071,001
965,058,514

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ ค่ำครองชีพ ค่ำน้ ำมัน ค่ำเบีย้ ขยัน ค่ำโทรศัพท์ ค่ำเครื่องแบบพนักงำน ค่ำรักษำพยำบำล
และค่ำตอบแทนจำกกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น

จ. นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษทั ฯ
บริษ ัท ฯ มีนโยบำยที่จะพัฒ นำพนักงำนเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่ อ
ศักยภำพในกำรแข่งขันและผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงยั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงส่งเสริมให้
พนักงำนมีโอกำสเพิม่ ทักษะในกำรปฏิบตั งิ ำน แสวงหำควำมรูใ้ หม่ๆ รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
รำยละเอียดดังนี้
 กำรพัฒ นำองค์กรได้ส่งเสริม กำรมีส่วนร่ว มและควำมเข้ำใจในวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และค่ำนิ ยมร่ว ม
เพื่อให้พนักงำนได้ทรำบทิศทำงกำรทำงำน และเป็ นกำรปลูกฝงั วัฒนธรรมเอ็มเค ครอบครัวเอ็มเค
และบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำนในองค์กรมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัด
ให้มกี จิ กรรมต่ำงๆ เช่น “MK Day” ทุกวันที่ 14 กุมภำพันธ์ของทุกปี เป็ นวันที่ผบู้ ริหำรทุกคนจะต้อง
ไปให้บริกำรลูกค้ำที่สำขำ และ “MK Week” ที่พนักงำนทุกคนที่ประจำที่สำนักงำนใหญ่จะต้องไป
ทำงำนร่วมกับพนักงำนทีส่ ำขำปี ละ 3 – 5 วัน
 กำรพัฒนำอำชีพของพนักงำน ได้กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพื่อให้พนักงำนรับรูว้ ่ำ
ตนเองสำมำรถเลื่อนตำแหน่ง หรือสำมำรถโอนย้ำยหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงำนไปยังหน่ วยงำนอื่นๆ
บนพื้น ฐำนของควำมรู้ค วำมสำมำรถและควำมเหมำะสม รวมทัง้ ก ำหนดหลัก เกณฑ์ก ำรเลื่อ น
ตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน
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 กำรฝึกอบรมและพัฒนำพนักงำน จะมุง่ เน้นกำรฝึกอบรมภำยในตำมแผนกำรฝึ กอบรมที่ครอบคลุมทัง้
ด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ กำรพัฒนำทัศนคติ และกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบตั งิ ำน ซึ่งใช้
ทัง้ กำรฝึ กอบรมภำยในและภำยนอก โดยให้โอกำสอย่ำงทั ่วถึงและสม่ ำเสมอ และเหมำะสมกับ
พนักงำนแต่ละตำแหน่ งเพื่อ พัฒ นำควำมรู้และศักยภำพในกำรทำงำนของพนักงำนตำม “Training
Roadmap”
 กำรรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับพนักงำน และเพื่อเป็ นไปตำมนโยบำยและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่วนรวม ที่จะคืนกำไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่ม ีส่วนสร้ำงสรรค์สงั คมอย่ำงสม่ ำเสมอ และจะ
ดำเนิ นกำรปลูกฝงั จิตสำนึ กของพนักงำนทุกระดับให้ม ีควำมรับผิดชอบต่ อ สังคมอย่ำงจริงจังและ
ต่อเนื่อง
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