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9. โครงสร้างการจัดการ
9.1 โครงสร้างการจัดการของบริษทั อิ ชิตนั กรุป๊ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั ฯ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร
ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
คุณสุมล โ บ้ ำเพ

กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
คุณตัน ำสกรนที
รองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
คุณอิง ำสกรนที

ทีป่ รึกษำ

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณปรีชำ อัจ รำนนท์

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม
คุณธนพันธุ์ คงนันทะ

ผช้ ่วยกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานบั ชการ งิ น
คุณอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์

า ออก บบ

า สอสารการต าด

รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร
สา งานโรงงาน
คุณวิโรจน์ สุ ำสรย์

ผอ้ ำนวยกำร
สา งาน รุ กิ จ ครองดม

า ก หมา

า ทรั ากรบุคค

หมำยเหตุ: ทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ ได้แก่คณ
ุ โช เอวีย่ จิน้ ทีป่ รึกษำด้ำนกำรผลิต และคุณสุเทพ ธำระวำส ทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำย
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โครงสร้ำ งกำรจัด กำรของบริษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย คณะกรรมกำรบริษ ัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และกำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน รำยละเอียดดังนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำร 9 ท่ำน ดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
กรรมกำร
4. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำร
5. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำร
6. น.ส. อำรยำ
พำนิชำยุนนท์
กรรมกำร
7. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ *
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยประสำน
ลิม้ พิพ ั นกุล
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
9. นำยอิสสระชัย
เดชำฤทธิ ์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
นำยอ ชิ ำติ
สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรบริษทั
หมำยเหตุ: *พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์ ชื่อเดิมคือ พล.อ.ต. ไพฑรย์ หรีจ่ นิ ดำ
กรรมการผู้มอานาจ งนาม
กรรมกำรผ้ม ีอ ำนำจลงนำมแทนบริษ ัท ฯ คือ นำยตัน ำสกรนที หรือ นำงอิง ำสกรนที คน ดคนหนึ่ ง ลงลำยมือ ชื่อ ร่ว มกับ
นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์ หรือนำยปรีชำ อัจ รำนนท์ หรือนำยธนพันธุ์ คงนันทะ หรือนำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์ รวมเปน 2 คน และ
ประทับตรำสำคั ของบริษทั ฯ
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมกำรมีอำนำจ หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ นกำรบริหำรจัดกำรและดำเนินกิจกำรของบริษทั ห้เปนไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติของที่ประชุมผถ้ อื หุน้ ด้ว ยควำมซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์
ของบริษทั
2. จัด ห้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้
3. จัด ห้มกี ำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุนของบริษทั ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลำบั ชีของบริษทั ซึ่งผส้ อบบั ชีตรวจสอบแล้ว และ
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
4. พิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษทั ทีเ่ สนอโดย ำ่ ยบริหำร
5. พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกำกับด แล ห้มรี ะบบหรือ
กระบวนกำร นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธคี วบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่ำง
เหมำะสม
6. กำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ งบประมำณของบริษทั รวมถึงควบคุมกำกับดแล (Monitoring
and Supervision) กำรบริหำรและกำรจัดกำรของ ำ่ ยบริหำร ห้เปนไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่กำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิ ำพและประสิทธิผล
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7. พิจ ำรณำก ำหนดโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำน มีอ ำนำจ นกำรแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริห ำร กรรมกำรผ้ อ ำนวยกำร และ
คณะอนุกรรมกำรอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร กรรมกำรผจ้ ดั กำร
และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ท่กี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจที่ทำ ห้คณะกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ดทำกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ิรำยกำรที่เปนไปตำม
นโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
8. จัดทำรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร และรับผิดชอบต่อกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรดำเนินงำน นรอบปี ทผ่ี ำ่ นมำ และนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจ ห้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่น ดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง ดแทนคณะกรรมกำร
ได้โ ดยอย่ ำย ต้ก ำรควบคุม ของคณะกรรมกำรหรือ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ห้บุ ค คลดังกล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ค ณะกรรมกำร
เหนสมควรและ ำย นระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรเหนสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกำร
มอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมื่อเหนสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ นลักษณะอื่น ดที่จะทำขึ้นกับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ำมี) (ตำมที่นิยำมไว้ นประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือ ประกำศอื่น ดของหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง) เว้น แต่ เ ป น กำรอนุ ม ัติ ร ำยกำรที่เ ป นไปตำมนโยบำยและหลัก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
ขอบ ขต อานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของ ขานุการบริ ษทั

1. ดแลและ ห้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผ้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
และติดตำมดแล ห้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบ นกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผ้ถือหุ้น รวมทัง้ ดแลประสำนงำน ห้มกี ำรปฏิบ ั ติตำมมติของที่
ประชุมดังกล่ำว
3. ดแล ห้กำรเปิ ดเผยข้อ มลและรำยงำนสนเทศ นส่วนที่รบั ผิดชอบเปนไปตำมระเบียบและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
4. จัดทำและเกบรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมกำร
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
4.3 หนังสือนัดประชุมผถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผถ้ อื หุน้
4.4 รำยงำนประจำปี ของบริษทั
4.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผบ้ ริหำร
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9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำร 3 ท่ำน ดังนี้
1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
2. นำยประสำน
ลิม้ พิพ ั นกุล
3. นำยอิสสระชัย
เดชำฤทธิ ์
นำยสุมล
โ บ้ ำเพ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยนำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล เปนกรรมกำรตรวจสอบผท้ ม่ี คี วำมรแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบั ชีและกำรเงิน
ขอบ ขตอานาจ หน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำน ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุม ำย น (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบ ำย น (Internal Audit) ที่เหมำะสม
และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเปนอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น ตลอดจน ห้ควำมเหนชอบ นกำรพิจำรณำแต่งตัง้
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ำย น หรือหน่วยงำนอื่น ดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบ ำย น
3. สอบทำน ห้บริษ ัท ฯ ปฏิบตั ิต ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเปนอิสระเพื่อทำหน้ำที่เปนผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนของ
บุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผส้ อบบั ชี โดยไม่ม ี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ห้เปนไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อ ห้ม ั ่น จว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน์สงสุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ นรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมถกต้อง ครบถ้วน เปนทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุม ำย นของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเหนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ฯ
หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเหนเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผส้ อบบั ชี
(จ) ควำมเหนเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
( ) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเหนหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎบัตร (Charter)
(ซ) รำยกำรอื่นทีเ่ หนว่ำ ผถ้ อื หุน้ และผล้ งทุนทั ่วไปควรทรำบ ำย ต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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7. ปฏิบตั กิ ำรอื่น ดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำร 5 ท่ำน ดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
กรรมกำรบริหำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
กรรมกำรบริหำร
4. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำรบริหำร
5. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำรบริหำร
นำยอ ชิ ำติ สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ขอบ ขต อานาจหน้ าท

ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ห้กรรมกำรบริหำรมีอำนำจดำเนิ นกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั ซึ่งอย่ ำย ต้กฎหมำย เงื่อ นไข กฎระเบีย บ
ข้อบังคับของบริษทั เว้นแต่รำยกำรทีก่ ฎหมำยกำหนด ห้ตอ้ งได้มติประชุมผถ้ อื หุน้
2. มีอำนำจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษทั ต่อคณะกรรมกำรบริษทั
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนำจกำรบริหำร กำหนดงบประมำณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ และดำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบำย
และแนวทำงธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมกำรบริษทั
4. มีอำนำจดำเนิ น กำรที่เกี่ยวข้อ งกับกำรบริห ำรงำนทั ่วไปของบริษทั ฯ รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร โดย ห้
ครอบคลุมทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก กำร ึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนบริษทั ฯ
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรก้หรือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปนผค้ ้ำประกันหรือกำรชำระเงิน
หรือ ช้จำ่ ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เช่นกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้
มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 200 ล้ำนบำท หรือจำนวนเทียบเท่ำ หรือเปนไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย อย่ำงไรกดี วงเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้ อยก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรเปิ ดบั ชีเงิน ำกกับสถำบันกำรเงิน นประเทศ รวมทัง้ กำรกำหนดผม้ อี ำนำจสั ่งจ่ำยเงินจำกบั ชีเงิน
ำกทัง้ หลำยของบริษทั ฯ
7. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี
(เงินโบนัส) ห้แก่พนักงำนของบริษทั ฯ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรขึน้ ไป
8. มีอำนำจแต่งตัง้ ถอดถอนเจ้ำหน้ำทีข่ องบริษทั ฯ นตำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำตำแหน่งกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจหรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำ ห้ผ้รบั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้
เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มี
อำนำจอนุ มตั ิกำรดำเนินกำร นเรื่อ งดังกล่ำว โดยเรื่อ งดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรือที่ประชุม ผ้ถือหุ้น
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(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เปนไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความ ส ง

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมกำร 4 ท่ำน ดังนี้
1. นำงอิง
ำสกรนที
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
4. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
นำยอ ชิ ำติ
สุขจิรวั น์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ ส ง
1. กำหนดนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวม (Integrated Risk Management) โดย ห้ครอบคลุมควำมเสีย่ งหลัก
ของธุรกิจ เช่นควำมเสีย่ งของธุรกิจ (Business Risk) และควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบตั กิ ำร (Operational Risk) เปนต้น
2. ประเมินควำมเสีย่ งทีอ่ ำจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบทีอ่ ำจมีต่อองค์กร ทัง้ ควำมเสีย่ งจำก ำยนอกและ ำย นองค์กร
3. ติดตำมควำมคืบหน้ำ นกำรปฏิบตั ติ ำมแผนจัดกำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ
4. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบถึงควำมเสีย่ งทีส่ ำคั ทีม่ ผี ลต่อกำรควบคุม ำย น
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ถึงควำมเสีย่ ง และกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
6. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยเปนครำวๆ ไป
9.1.5

กรรมการผู้อานว การ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 วันที่ 17 มิถุนำยน 2556 นำยตัน ำสกรนที ได้รบั กำรแต่งตัง้ ห้ดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร โดยมีขอบเขต อำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบดังนี้
ขอบ ขต อานาจหน้ าท ะความรับผิดชอบของกรรมการผู้อานว การ
1. ควบคุมดแลกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั
2. จัดทำนโยบำย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจำปี ของบริษทั เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำร
และขออนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรของบริษทั
3. ดำเนินกำรหรือบริหำรงำน ห้เปนไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ
คณะกรรมกำรบริหำร
4. ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ ำเสมอ และมีหน้ ำที่รำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรจัดกำร
รวมถึงควำมคืบหน้ำ นกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษทั
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั กิ ำรกห้ รือกำรขอสินเชื่อ ดๆ จำกสถำบันกำรเงิน รวมตลอดถึงกำรเข้ำเปนผค้ ้ำประกัน หรือกำรชำระเงิน
หรือ ช้จำ่ ยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษทั เช่น กำรจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุน และเพื่อกำรดำเนินงำนต่ำงๆ เปนต้น ทัง้ นี้
มีกำรกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 100 ล้ำนบำทหรือจำนวนเทียบเท่ำ หรือเปนไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั
มอบหมำย อย่ำงไรกดี วงเงินดังกล่ำวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยขึน้ อยก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั
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รา การ
กำรสั ่งซือ้ และสั ่งจ่ำยเงิน นกำรบริหำรงำน
กำรสั ่งซือ้ และสั ่งจ่ำยเงิน นกำรซือ้ ทรัพย์สนิ
กำรสั ่งจ่ำยตำมสั ำ
กำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์
กำรสั ่งจ่ำยค่ำรับรอง
กำรสั ่งจ่ำยค่ำกำรกุศลและสินค้ำเผยแพร่

อานาจอนุมตั ิ
ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท
ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

6. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำร ช้จ่ำยทำงกำรเงิน นกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั เช่นกำรจัดซื้อ โดยวงเงินสำหรับแต่
ละรำยกำร ห้เปนไปตำมทีก่ ำหนดไว้ นตำรำงอำนำจอนุมตั ทิ ผ่ี ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณ
ประจำปี ทไ่ี ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรเข้ำทำสั ำต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องดังกล่ำว
7. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย กำรกำหนดเงินค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน โบนัสและกำรเลิกจ้ำง
พนักงำนตัง้ แต่ระดับรองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรลงไป ตำมลำดับ
8. ออกคำสั ่ง ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำงๆ เพื่อ ห้กำรดำเนินงำนของบริษทั เปนไปตำมนโยบำย และเพื่อผลประโยชน์ ของ
บริษทั รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินยั ำย นองค์กร
9. ประสำนงำนกับหัวหน้ำหน่ วยตรวจสอบ ำย นและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ำย นเพื่อ ห้กำรดำเนินกำรทำงธุรกิจรวมทัง้ กำร
บริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั เปนไปตำมวัตถุประสงค์และข้อบังคับ รวมทัง้ นโยบำยของบริษทั ตำมหลักธรรมำ บิ ำล
10. มีอำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิ ำพกำรจัดกำรที่ดแี ละโปร่ง ส และมีอำนำจ
นกำรมอบอำนำจ ห้บุคคลอื่น ดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั ิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง ด โดยอย่ ำย ต้กำรควบคุมของกรรมกำร
ผอ้ ำนวยกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อ ห้บุคคลดังกล่ำว มีอำนำจตำมทีก่ รรมกำรผอ้ ำนวยกำรเหนสมควร และ ำย นระยะเวลำที่
เหนสมควร ซึ่งกรรมกำรผ้อำนวยกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบ
อำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ หนสมควร
11. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษทั
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเปนกำรมอบอำนำจหรือมอบ
อำนำจช่วงที่ทำ ห้ผร้ บั มอบอำนำจจำกกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม
นิ ยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ น และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงำนที่เ กี่ยวข้อ ง
กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ดกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำรไม่มอี ำนำจอนุมตั กิ ำรดำเนินกำร นเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
และ/หรือทีป่ ระชุมผถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเปนกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่เปนตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำ
ปกติซง่ึ เปนไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องกำหนด

ส่วนที่ 2 หน้ำ 42

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

9.1.6

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 3 กรกฎำคม 2556 บริษทั ฯ มีผบ้ ริหำรรวม 5 ท่ำน ตำมรำยชื่อและตำแหน่งดังนี้
1. นำยตัน
ำสกรนที
กรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
2. นำงอิง
ำสกรนที
รองกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร
3. นำยปรีชำ
อัจ รำนนท์
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนบั ชีและกำรเงิน
4. นำยธนพันธุ์
คงนันทะ
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนธุรกิจเครื่องดื่ม
5. นำยวิโรจน์
สุ ำสรย์
รองกรรมกำรผจ้ ดั กำร – สำยงำนโรงงำน
9.2

การสรรหากรรมการ ะผู้บริหาร

9.2.1 กรรมการบริษทั
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเปนกรรมกำรบริษทั ฯ เปนไปตำมแนวทำง นกำรแต่งตัง้ กรรมกำรตำมข้อบังคับของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ บุ ค คลดัง กล่ ำ วจะต้อ งมีคุณ สมบัติค รบตำมพระรำชบั ัติม หำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำ รตลำดทุน รวมถึง
ประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดว่ำ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนอย่ำง
น้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นฐำนอย่ นรำชอำณำจักร โดย ห้คณะกรรมกำร
เลือกตัง้ ประธำนกรรมกำรและอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร ตำมที่เหนสมควรได้ โดยที่ประชุมผถ้ อื หุน้ เปนผเ้ ลือกตัง้ กรรมกำรโดย
ช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรต่อไปนี้

1. ผถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
2. ผถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้อง ช้คะแนนเสียงที่มอี ย่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเปนกรรมกำรกได้ นกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลำยคนเปนกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง ห้แก่ผ้ ดมำกน้อยเพียง ดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสงสุดตำมลำดับลงมำเปนผไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เปนกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ นครัง้ นัน้ นกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ นลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตัง้ นครัง้ นัน้ ห้ผเ้ ปนประธำนเปนผอ้ อกเสียงชีข้ ำด
ทัง้ นี้ สำหรับกำรพ้นจำกตำแหน่ งของคณะกรรมกำร นกำรประชุมสำมั ประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้องลำออกจำกตำแหน่ ง 1 น 3
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออก ห้ตรงเปน 3 ส่วนไม่ได้ ก ห้ออกโดยจำนวน กล้ท่สี ุดกับส่วน 1 น 3
กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่ ง และกรรมกำรที่จะต้องออก นวำระนี้อำจเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่ ง หม่กได้ นอกจำกพ้น จำก
ตำแหน่ งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกตำแหน่ งเมื่อตำย ลำออก ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริษทั มหำชนจำกัด ที่ประชุมผ้ถอื หุ้นมีมติ ห้ออก หรือศำลมีคำสั ่ง ห้ออก โดย นกรณีดงั กล่ำว คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัดเข้ำเปนกรรมกำรแทน นกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเปนกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอย่ นตำแหน่ งกรรมกำรได้
เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออย่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำ 3
น 4 ของจำนวนกรรมกำรทีย่ งั เหลืออย่
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังห้ำมมิ ห้กรรมกำรประกอบกิจกำรอันมีส ำพอย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือเข้ำ
เปนหุ้นส่วน นห้ำงหุน้ ส่วนสำมั หรือเปนหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิด นห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเข้ ำเปนกรรมกำร นบริษทั เอกชน
หรือบริษทั มหำชนอื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีส ำพอย่ำงเดียวกัน และเปนกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษทั เว้นแต่จะแจ้ง ห้ท่ปี ระชุม
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ผถ้ อื หุน้ ทรำบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้ง ห้บริษทั ฯ ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ หำกมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดย
อ้อม นสั ำ ดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทำขึน้ หรือถือหุน้ หุน้ ก้ เพิม่ ขึน้ หรือลดลง นบริษทั ฯ หรือบริษทั นเครือ
9.2.2 กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะคัดเลือกบุคคลที่จะมำดำรงตำแหน่ งเปนกรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติตำมพระรำชบั ตั ิ
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน รวมถึงประกำศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมกำร
อิสระจะต้องมีอย่ำงน้อย 3 คน หรืออย่ำงน้อย 1 น 3 แล้วแต่จำนวน ดจะสงกว่ำ
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องไม่มธี ุรกิจ หรือ ส่วนร่วม นกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องกับบริษทั ฯ อันอำจมีผลกระทบต่อกำร
ตัดสิน จโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ
ผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ห้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือของผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ย่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ทัง้ นี้ ลักษณะ
ต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมกำรอิสระเคยเปนข้ำรำชกำร หรือทีป่ รึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเปนผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือ
ผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เปนบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย นลักษณะที่เปนบิดำ มำรดำ ค่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ ค่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผบ้ ริหำร ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั กำร
เสนอ ห้เปนกรรมกำร ผบ้ ริหำรหรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุม
ของบริษทั ฯ นลักษณะที่อำจเปนกำรขัดขวำงกำร ช้วจิ ำรณ ำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เปนหรือเคยเปนผถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย
หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของผท้ ่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่หรือผม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ ย่นื คำขออนุ ำตต่อ
สำนักงำน
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ ห้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำรหรือกำร ห้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือ ห้ก้ยมื ค้ำ
ประกัน กำร ห้สนิ ทรัพย์เปนหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื ทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผล ห้บริษทั ฯ หรือค่ส ั ำมี ำระ
หนี้ทต่ี อ้ งชำระต่ออีก ำ่ ยหนึ่ง ตัง้ แต่ 3% ของสินทรัพย์ท่มี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวน
ดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้ กำรคำนวณ ำระหนี้ดงั กล่ำว ห้เปนไปตำมวิธกี ำรคำนวณมลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ นกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุโลม แต่ นกำรพิจำรณำ ำระหนี้ดงั กล่ำว
ห้นบั รวม ำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ นระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เปนหรือเคยเปนผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เปนผถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบั ชี ซึ่งมีผส้ อบบั ชีของบริษทั ฯ บริษทั
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ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอย่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะ
ดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
6. ไม่ เ ป นหรื อ เคยเป นผ้ ห้ บ ริ ก ำรทำง วิ ช ำชี พ ด
ๆ
ซึ่ ง รวมถึ ง กำร ห้ บ ริ ก ำรเป นที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยหรื อ
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผถ้ อื หุน้ รำย
ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เปนผถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ ่นื คำขออนุ ำตต่อสำนักงำน ก.ล.ต.
7. ไม่เปนกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผ้ถอื หุ้นรำย ห ่ หรือผ้ถือหุ้นซึ่งเปนผ้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ำพอย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เปนหุน้ ส่วนที่
มีนัย นห้ำงหุน้ ส่วน หรือเปนกรรมกำรที่มสี ่วนร่วมบริหำรงำน ลกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกิน
1% ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มสี ำพอย่ำงเดียวกันและเปนกำรแข่งขันที่มนี ัย
กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่น ดทีท่ ำ ห้ไม่สำมำรถ ห้ควำมเหนอย่ำงเปนอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
กรรมกำรอิสระอำจได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ห้ตดั สิน จ นกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ บริษทั ห ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผถ้ อื หุน้ รำย ห ่ หรือผม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีกำรตัดสิน จ นรปแบบขององค์คณะ
(Collective Decision) ได้
นกรณีท่ไี ด้แต่งตัง้ บุคคล ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรอิสระและเปนบุคคลที่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร ห้บริกำร
ทำงวิชำชีพเกินมลค่ำที่กำหนดตำมข้อ 4 หรือ ข้อ 6 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ อำจพิจำรณำผ่อนผัน ห้ได้ หำกเหนว่ำกำรแต่งตัง้
บุคคลดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ละกำร ห้ควำมเหนทีเ่ ปนอิสระ และบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมลต่อไปนี้ นหนังสือ
นัดประชุมผถ้ อื หุน้ นวำระพิจำรณำแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระดังกล่ำวแล้ว ดังนี้
ก. ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร ห้บริกำรทำงวิชำชีพทีท่ ำ ห้บุคคลดังกล่ำวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เปนไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด
ข. เหตุผลและควำมจำเปนทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ห้บุคคลดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำรเสนอ ห้มกี ำรแต่งตัง้ บุคคล ดังกล่ำวเปนกรรมกำรอิสระ
9.2.3 ผู้บริหาร
สำหรับกำรคัดเลือกกรรมกำรผอ้ ำนวยกำร คณะกรรมกำรบริษทั เปนผก้ ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ สำหรับ
กำรคัด เลือ กรองกรรมกำรผ้ อ ำนวยกำร และผ้บ ริห ำรตัง้ แต่ ระดับ ผ้อ ำนวยกำร ่ำ ยขึ้น ไป กรรมกำรผ้อำนวยกำรเป นผ้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และนโยบำยกำรสรรหำและแต่งตัง้ ผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3

คาตอบ ทนกรรมการ ะผู้บริหาร

บริษทั ฯ ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่ง ส สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ นกำรกำกับกำร
ทำงำนของบริษทั ฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงสุดต่อบริษทั ฯ สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
ผบ้ ริหำร นปี 2554-2556 มีรำยละเอียดดังนี้
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9.3.1 คาตอบ ทนกรรมการ
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรที่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำร (กรรมกำรที่เปนผ้บริหำรหรือพนักงำนของ
บริษทั ฯ) แต่จะจ่ำย ห้แก่กรรมกำรที่ไม่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่
17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำอนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำร นรปของค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
ตา หนง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
45,000
35,000

บ ประชุม (บาท/ครัง)
-

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. นำยตัน ำสกรนที
2. นำงอิง ำสกรนที
3. นำงสำวอำรยำ พำนิชำยุนนท์
4. นำงสำวสุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
5. นำยโช เอวีย่ จิน้
6. นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
7. นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
8. นำยธนพันธุ์ คงนันทะ
9. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
10. นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
11. นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป
-

2556
-

หมำยเหตุ:
1.

กรรมกำรรำยที่ 4-5 ได้ลำออกจำกกำรเปนกรรมกำรบริษทั โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้ม ี
มติรบั ทรำบกำรลำออก

2. ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรลำดับที่ 6-8 และ 9-11 ห้
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั ฯ โดยที่ประชุมวิสำมั ผ้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 กุม ำพันธ์ 2556 ได้มมี ติอนุ มตั ิกำรแต่งตัง้
กรรมกำร หม่ดงั กล่ำว
3. กรรมกำรรำยที่ 9-11 ซึง่ เปนกรรมกำรตรวจสอบจะไม่ได้รบั ค่ำตอบแทน นส่วนนี้เนื่องจำกได้รบั ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบตำมหัวข้อ
9.3.2

9.3.2 คาตอบ ทนกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 2556 และ ครัง้ ที่6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำ
อนุมตั คิ ำ่ ตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ นรปของค่ำตอบแทนประจำรำยเดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
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ตา หนง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
45,000
35,000

บ ประชุม (บาท/ครัง)
-

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
2. นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
3. นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
รวม

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป 2556
450,000
350,000
350,000
1,150,000

9.3.4 คาตอบ ทนกรรมการบริหาร
ไม่มกี ำรจ่ำยค่ำตอบแทน ห้แก่กรรมกำรบริหำรเนื่องจำกกรรมกำรบริหำรทุกท่ำนเปนผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
9.3.4 คาตอบ ทนกรรมการบริหารความ ส ง
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำร (กรรมกำรที่เปนผบ้ ริหำรหรือ
พนักงำนของบริษทั ฯ) แต่จะจ่ำย ห้แก่กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่ไม่มสี ่วนร่วม นกำรบริหำรเท่ำนัน้ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2556 ได้พจิ ำรณำอนุ มตั คิ ่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่ อย นรปของค่ำตอบแทนประจำรำย
เดือนและเบีย้ ประชุม ดังต่อไปนี้
ตา หนง
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
กรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ

คาตอบ ทนประจารา
ดอน (บาท)
-

บ ประชุม (บาท/ครัง)
15,000
15,000

ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ชอ-สกุ

ตา หนง

1. นำงอิง ำสกรนที
2. พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
3. นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
4. นำยธนพันธุ์ คงนันทะ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

คาตอบ ทน ะ บ ประชุม (บาท)
ป 2554
ป 2555
ป 2556
30,000
-

หมำยเหตุ:
นปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ หมด 4 ครัง้ ทัง้ นี้กำรจ่ำยค่ำตอบแทน นตำรำงข้ำงต้นเปนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
กำรประชุม 2 ครัง้ ซึง่ มีขน้ึ ำยหลังกำรอนุมตั คิ ่ำตอบแทนโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 6/2556 เมือ่ วันที่ 17 มิถุนำยน 2556
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9.3.3 คาตอบ ทนผู้บริหาร
นปี 2554 - 2556 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ห้แก่ผบ้ ริหำรบริษทั ฯ ดังนี้
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผบ้ ริหำรของบริษทั ฯ นปี 2554-2556
ประ ภท
เงินเดือน
เงินโบนัส
รวม
หมำยเหตุ:

ป 2554
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
6
7,852,836
6
1,087,356
8,940,192

ป 2555
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
6
7,968,803
5
1,621,540
9,590,343

ป 2556
จานวน
คาตอบ ทน
(รา )
(บาท)
5
20,988,000
5
2,247,000
23,235,000

นปี 2554-2555 ผบ้ ริหำร 2 ท่ำนคือคุณตันและคุณอิง ำสกรนที ไม่ขอรับค่ำตอบแทนผบ้ ริหำร ค่ำตอบแทนทีแ่ สดงไว้เปนตัวเลข
ค่ำตอบแทนสำหรับผบ้ ริหำร 4 ท่ำน
นปี 2555 ผบ้ ริหำรระดับรองผอ้ ำนวยกำร (ธุรกิจอำหำร) ได้ลำออกไป นเดือนมกรำคม 2555 โดยได้มกี ำรจ่ำยเงินเดือนเดือน
มกรำคม 2555 ห้ผบ้ ริหำรท่ำนนัน้ เพียงอย่ำงเดียว ไม่มกี ำรจ่ำยโบนัส
นปี 2556 มีกำรจ่ำยเงินเดือนผบ้ ริหำร ห้แก่คณ
ุ ตันและคุณอิง ำสกรนที เงินเดือนทีแ่ สดงไว้จงึ เปนตัวเลขเงินเดือนสำหรับผบ้ ริหำร
5 ท่ำน และมีจำนวนเพิม่ จำกปี 2555 ประมำณ 13 ล้ำนบำท ทัง้ นี้คุณตันและคุณอิง ำสกรนที ไม่ขอรับเงินโบนัส เงินโบนัสทีแ่ สดง
ไว้จงึ เปนตัวเลขเงินโบนัสสำหรับผบ้ ริหำร 3 ท่ำน
9.3.3 คาตอบ ทนอนๆ
ไม่ม ี
9.4 การกากับดู กิ จการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคั ของกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี ตำมหลักกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ห้กรรมกำร
ผบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี เพื่อควำมโปร่ง สและเพิม่ ประสิทธิ ำพ นกำรบริหำรจัดกำร
และเพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถ นกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนเพิม่ มลค่ำแก่ผถ้ อื หุน้ นระยะยำว โดยแนวทำงปฏิบตั สิ ำมำรถแบ่งออกเปน
5 หมวด ดังนี้
หมวดที ่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคั และสิท ธิข องผ้ถือ หุ้น โดยมีควำมตัง้ จที่จะส่งเสริม และสนับสนุ นผ้ถือ หุ้นได้ ช้สิท ธิของตนเอง
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ นเรื่องต่ำงๆ ที่ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวก นกำร ช้สทิ ธิของผถ้ อื
หุน้ รำยละเอียดดังนี้
(1)

บริษทั ฯ ห้ขอ้ มล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีต่ ้องตัดสิน จ นทีป่ ระชุม
แก่ผถ้ อื หุน้ เปนกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ และควรแจ้ง ห้ผถ้ อื หุน้ ทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ ช้ นกำรประชุม
ขัน้ ตอนกำรลงมติ รวมถึงกำรแพร่ขอ้ มลดังกล่ำว น Website ของบริษทั ฯ เปนกำรล่วงหน้ำก่อนทีจ่ ะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิ ด
โอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ได้มเี วลำศึกษำข้อมลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมล นรปแบบเอกสำรจำก
บริษทั ฯ
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(2)

บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำร ดๆ ทีเ่ ปนกำรจำกัดโอกำสของผถ้ อื หุน้ นกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษทั ฯ

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวก ห้ผถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ธิ นกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเตมที่

(4)

ประธำนที่ประชุมได้จดั สรรเวลำ ห้เหมำะสมและส่งเสริม ห้ผถ้ อื หุน้ มีโอกำส นกำรแสดงควำมเหนและตัง้ คำถำมต่อที่ประชุม
นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม

(5)

กรรมกำรทุกคนเข้ำร่วมประชุมผถ้ อื หุ้น และผถ้ อื หุน้ สำมำรถซักถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้

หมวดที ่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ติ ่อผถ้ อื หุน้ ห้เท่ำเทียมกัน รำยละเอียดดังนี้
(1)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวก ห้ผ้ถอื หุ้นส่วนน้อย นกำรเสนอเพิม่ วำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนวัน
ประชุมผถ้ อื หุน้

(2)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดเกณฑ์ทช่ี ดั เจนเพื่อพิจำรณำจะเพิม่ วำระทีผ่ ถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่

(3)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะไม่เพิม่ วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งเปนกำรล่วงหน้ำโดยไม่จำเปน โดยเ พำะวำระสำคั ที่ผถ้ อื หุ้น
ต้อง ช้เวลำ นกำรศึกษำข้อมลก่อนกำรตัดสิน จ

(4)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดวิธกี ำร ห้ผถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรได้

(5)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุน ห้ผถ้ อื หุน้ ช้หนังสือมอบ ันทะร ปแบบที่ผถ้ อื หุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียง
ได้และควรเสนอชื่อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คนเปนทำงเลือก นกำรมอบ นั ทะของผถ้ อื หุน้

(6)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ สนับสนุน ห้มกี ำร ช้บตั รลงคะแนนเสียง นวำระทีส่ ำคั เพื่อควำมโปร่ง ส นกำรตรวจสอบ

(7)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำส ห้ผถ้ อื หุน้ ได้ ช้สทิ ธิแต่งตัง้ กรรมกำรเปนรำยคน

(8)

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ข้อมล ำย นเปนลำยลักษณ์อกั ษร และแจ้ง
แนวทำงดังกล่ำว ห้ทุกคน นองค์กรถือปฏิบตั ิ และควรกำหนด ห้กรรมกำรทุกคนและผบ้ ริหำรที่มหี น้ำที่รำยงำนกำรถือครอ ง
หลักทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ห้คณะกรรมกำรประจำ

หมวดที ่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ มีนโยบำย นกำรปฏิบตั ติ ่อผม้ สี ว่ นได้เสียและคำนึงถึงสิทธิของผม้ สี ่วนได้เสียทัง้ ำย นและ ำยนอกของบริษทั ฯ รวมถึงกำร
คุม้ ครองและรักษำสิทธิของผม้ สี ว่ นได้เสียกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงยุตธิ รรมและถกต้องตำมกฎหมำย รำยละเอียดดังซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
มีนโยบำยและแนวทำงดำเนินกำรที่ชดั เจน นกำรปฏิบตั ิต่อผ้มสี ่วนได้เสีย และบริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ม ีควำมอิสระ
พิจำรณำและตรวจสอบข้อมลตำมกระบวนกำรทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดไว้
หมวดที ่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ห้ควำมสำคั นกำรเปิ ดเผยข้อมลของบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมลทำงกำรเงินและข้อมลทีม่ ิ ช่ขอ้ มลทำงกำรเงินอย่ำงถกต้องครบถ้วน
ตำมกฎระเบียบกำรเปิ ดเผยข้อมลของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รำยละเอียดดังนี้
(1) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมลตำมเกณฑ์ท่กี ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ
56-1) และรำยงำนประจำปี และจะเปิ ดเผยข้อมลทัง้ ำษำไทยและ ำษำอังกฤษผ่ำน Website ของบริษทั ฯ ด้วย
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(2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำรที่ได้รบั ควำมเหนชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยดังกล่ำวผ่ำนรำยงำนประจำปี และ Website ของบริษทั ฯ
(3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปนผร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏ น
รำยงำนประจำปี
(4) บริษทั ฯ มีกำรกำหนดขอบเขตและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย และจำนวนครัง้ ของกำรประชุมและ
จำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ ำนเข้ำร่วมประชุม นปี ท่ีผ่ำนมำและควำมเหนจำกกำรท ำหน้ ำที่ นแบบแสดงรำยกำรข้อมล
ประจำปี (แบบ 56-1)
(5) บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผ้ บริหำรระดับสงที่สะท้อ น ำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ นแบบแสดง
รำยกำรข้อมลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที ่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีจำนวนรวม 9 ท่ำน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี แบ่งเปนกรรมกำรจำก ่ำยบริหำร 6
ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้มำจำก ำ่ ยบริหำร 3 ท่ำน ซึ่งมีกรรมกำรที่มคี ุณสมบัตเิ ปนอิสระตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต.
กำหนดรวม 3 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่กำหนด ห้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระ
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 น 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด ซึ่งคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เปนผท้ รงคุณวุ จิ ำกหลำกหลำย
อุตสำหกรรม ทัง้ ด้ำนธุรกิจ บั ชีและกำรเงิน ซึง่ เกีย่ วข้องและสนับสนุ นธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย
อีก 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

1.2

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผ้อำนวยกำรเปนบุค คลเดีย วกัน ทัง้ นี้ บริษ ัท ฯ ได้ม ีก ำรกำหนดของเขตหน้ ำที่ควำม
รับผิดชอบเพื่อเปนกำรถ่วงดุลอำนำจอย่ำงชัดเจน

1.3

บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษทั ฯ เพื่อทำหน้ำที่ ห้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบ และปฏิบตั ิหน้ ำที่ นกำรดแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รวมถึงกำรประสำนงำน ห้ม ีกำรปฏิบตั ิตำมมติ
คณะกรรมกำร

2. คณะกรรมการชุด อ
2.1

คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกระจำยอำนำจ นกำรบริหำรงำนทีม่ ปี ระสิทธิ ำพและมีควำมโปร่ง ส นกำรบริหำรจัดกำร โดย
จัด ห้มคี ณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเปนกำรแบ่งเบำ ำระหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ นกำรพิจำรณำ นเรื่องต่ำงๆ
เพื่อ ห้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี และจัด ห้มคี ณะกรรมกำรบริหำรเพื่อช่วย นกำรพิจำรณำและกลั ่นกรอง
งำนเ พำะเรื่องเพื่อประกอบกำรตัดสิน จของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรหรือเพื่อเสนอ

2.2

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนกรรมกำรอิสระเพื่อควำมโปร่ง สและเปนอิสระ นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่

3. บทบาท หน้ าท ะความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.1

กำหนดวิสยั ทัศน์ ำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทั ฯ เปนประจำทุกปี รวมทัง้ จัด ห้มกี ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เปนประจำเพื่อกำกับดแล ห้ ำ่ ยจัดกำรดำเนินธุรกิจเปนไปตำมแผนธุรกิจที่กำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิ ำพและประสิทธิผล

3.2

กำหนดนโยบำยกำรกำกับดแลกิจกำร และบทบั ตั เิ กี่ยวกับจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของกรรมกำร
ผบ้ ริหำรและพนักงำน ห้เปนลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อเปนแนวทำงปฏิบตั ิ ำย นองค์กร
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3.3

กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่ำงชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผถ้ ือ
หุน้ โดยรวมเปนสำคั ซึง่ คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษทั ฯ ได้กำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรและ
กำรเปิ ดเผยข้อมล ห้ถกต้องครบถ้วน

3.4

กำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน ห้มรี ะบบควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิ ำพ และปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบและนโยบำย

3.5

กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง ห้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และมีกำรรำยงำน ห้ ำ่ ยบริหำรรับทรำบเปนประจำ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
4.1

บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำงน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และจะ
มีกำรประชุมพิเศษเพิม่ เติมตำมควำมจำเปน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุกท่ำน ห้ควำมสำคั โดยจะเข้ำร่วมประชุมทุก
ครัง้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิ ประชุมที่กำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อ ห้กรรมกำรมี
เวลำ นกำรพิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม

4.2

นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเหนได้อย่ำงเปิ ดเผยและเปนอิสระ มีกำร
บันทึกรำยงำนกำรประชุมเปนลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเกบรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
เพื่อ ห้กรรมกำรและผท้ ่เี กี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ผบ้ ริหำรระดับสงยังเข้ำร่วมประชุมเพื่อ ห้รำยละเอียดเพิม่ เติม
เพื่อ ช้กำรประกอบกำรพิจำรณำวำระต่ำงๆ อีกด้วย

4.3

ประธำนกรรมกำร เปนผพ้ จิ ำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมเปนอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้ำสว่ ำระกำรประชุม

4.4

ผบ้ ริหำรระดับสงเข้ำร่วมประชุม

ทัง้ นี้ รำยละเอียดจำนวนครัง้ ของกำรประชุม และจำนวนครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วมประชุ มตัง้ แต่ปี 2554-2555 และ
ม.ค.-มิ.ย. 2556 ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ สรุปได้ดงั นี้
รำยละเอียดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2554-2556

รา นามคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยตัน ำสกรนที
นำงอิง ำสกรนที
นำยปรีชำ อัจ รำนนท์
นำยวิโรจน์ สุ ำสรย์
นำยธนพันธุ์ คงนันทะ
น.ส. อำรยำ พำนิชำยุนนท์
พล.อ.ต. ณัฐวรรธน์ นิมมลธนำกรณ์
นำยประสำน ลิม้ พิพ ั นกุล
นำยอิสสระชัย เดชำฤทธิ ์
น.ส. สุ ำ รณ์ เจริ โส ำ
นำยโช เอวีย่ จิน้

ป 2554
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
7/7
7/7
7/7
7/7
6/7

ป 2555
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
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ป 2556
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
ตรวจสอบ
9/9
9/9
8/8
8/8
7/8
8/9
8/8
9/9
8/8
9/9
8/8
9/9
-

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 30 มกรำคม 2556 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรแต่งตัง้ กรรมกำรลำดับที่ 3-5 และ 7-9
ห้ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งกรรมกำรที่ได้รบั แต่งตัง้ หม่ดงั กล่ำวได้เริม่ เข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเปนครัง้ แรก นกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2556

5. การประ มินตน องของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะจัด ห้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรโดยรวม รวมทัง้ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนด้วยตนเอง โดยได้เริม่ ทำกำรประเมิน นปี 2556
6. คาตอบ ทน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะเปนผ้ประเมินผลงำนของกรรมกำรผ้อำนวยกำรเปนประจำทุ กปี เพื่อ นำไป ช้ นกำรพิจำรณำกำหนด
ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผอ้ ำนวยกำรสำหรับค่ำตอบแทนของผ้บริหำรระดับสงนัน้ จะ ช้หลักเกณฑ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ กำหนด ำย ต้กรอบที่ได้รบั อนุ มตั ิจำกผถ้ ือหุน้ ซึ่งเปนผลตอบแทนที่จง จ นระยะยำวที่สอดคล้องกับผลประกอบกำรของ
บริษทั ฯ และผลงำนของผบ้ ริหำรแต่ละท่ำน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงสุดของบริษทั ฯ
7. การ ฒ
ั นากรรมการ ะผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ส่งเสริม ห้กรรมกำรและผบ้ ริหำรร่วมสัมมนำและ ึ กอบรมเพื่อพั นำควำมร้ นทุกๆ ด้ำนเพื่อเพิม่ ศักย ำพ น
ด้ำนกำรกำกับดและกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง
9.5

การดู

รองการใช้ข้อมู ภา ใน

เพื่อ ห้บริษทั ฯ มีระบบกำรกำกับดแลกิจกำรที่ดี (Good Governance) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้พจิ ำรณำและอนุ มตั กิ ำรกำหนด
นโยบำยกำรกำกับดแลเรื่องกำร ช้ขอ้ มล ำย นของบริษทั ฯ รำยละเอียดดังนี้
1. กรรมกำร ผบ้ ริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ
2. กรรมกำร ผบ้ ริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรือ
แสวงหำผลประโยชน์ แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่น ดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะได้รบั ผลตอบแทน
หรือไม่กตำม
3. กรรมกำร ผ้บริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯ จะต้องไม่ทำกำรซื้อขำยโอนหรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดย ช้
ควำมลับ และ/หรือข้อมล ำย นบริษทั ฯ และ/หรือเข้ำทำนิตกิ รรมอื่น ดโดย ช้ควำมลับ และ/หรือข้อมล ำย นของบริษทั ฯ อันอำจ
ก่อ ห้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษทั ฯ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ข้อกำหนดนี้ ห้รวมควำมถึ ง ค่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
ำวะของกรรมกำร ผบ้ ริหำร พนักงำน และลกจ้ำงของบริษทั ฯด้วยผ้ ดที่ ่ำ ื นระเบียบข้อบังคับดังกล่ำวจะถือว่ำได้กระทำผิด
อย่ำงร้ำยแรง
4. บริษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำง นกำรเกบรักษำและป้องกันกำร ช้ขอ้ มล ำย นโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ำมมิ ห้กรรมกำร
ผบ้ ริหำร พนักงำนระดับตัง้ แต่ผอ้ ำนวยกำร ำ่ ยขึน้ ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมล ำย น ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั
ฯ ำย น 1 เดือนก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี และเปนเวลำ 48 ชั ่วโมง ำยหลังข้อมล
สำรสนเทศสำคั ถกเปิ ดเผย
5. กรรมกำร ผบ้ ริหำร และพนักงำนระดับตัง้ แต่ผอ้ ำนวยกำร ำ่ ยขึน้ ไป จะต้องรำยงำนรำยกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ห้
บริษทั ฯ ทรำบทุกครัง้
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นโ บา

ะวิ การดู ผู้บริหารในการนาข้อมู ภา ในบริษทั ปใช้

บริษทั ฯ มีนโยบำยป้องกันกำรนำข้อมล ำย นของบริษทั ไป ช้ โดยเ พำะข้อมลทีเ่ กีย่ วกับฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั ฯ ก่อนที่จะ
เผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยกำรจำกัดจำนวนบุคคลทีจ่ ะทรำบข้อมล นวงจำกัด และจัด ห้มกี ำร ห้ควำมรแ้ ก่ผบ้ ริหำร เพื่อรับทรำบ
ำระหน้ำที่ ทีผ่ บ้ ริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของค่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติ ำวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
รวมทัง้ บทกำหนดโทษตำมพระรำชบั ตั หิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม (“ .ร.บ.
ห กั ทรั ”) และบริษทั ฯ ได้กำหนด ห้ผบ้ ริหำรรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดห้ำมผบ้ ริหำรทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมล ำย น
กระทำกำร ดๆ ซึง่ เปนกำรขัดต่อมำตรำ 241 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์
9.6

บุค ากร

บริษทั ฯ ถือว่ำพนักงำนของบริษทั ฯ เปนทรัพยำกรทีม่ คี ำ่ อย่ำงยิง่ จึง ห้ควำมสำคั ต่อกำรบริหำรและกำรพั นำบุคลำกร เพื่อ ห้
คงไว้ซง่ึ บุคลำกรทีม่ คี วำมรค้ วำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อันจะเปนพืน้ ฐำนของศักย ำพกำรแข่งขันของบริษทั ฯ
ก. จานวน นักงานทังหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 - 2556 บริษทั ฯ มีพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 354 คน 381 คน และ 211 คน ตำมลำดับ โดยเปนพนักงำน
ประจำทัง้ หมด
ตำรำงแสดงรำยละเอียดจำนวนพนักงำน นแต่ละสำยงำนตัง้ แต่ปี 2554 – 30 มิถุนำยน 2556
ผนก/ า
1. สำนักกรรมกำร
2. บั ชีกำรเงิน
3. ธุรกิจเครื่องดื่ม
4. โรงงำน
5. ออกแบบ
6. สื่อสำรกำรตลำด
7. กำรตลำดออนไลน์
8. ทรัพยำกรบุคคล
9. พั นำธุรกิจ
10. จัดซือ้
11. กฎหมำย
12. ำ่ ยตรวจสอบ ำย น
13. ธุรกิจอำหำร
รวมทังหมด

จานวน นักงาน
31 .ค. 54 31 .ค. 55 31 .ค. 56
13
12
14
7
8
12
18
17
19
38
86
125
4
5
6
2
3
3
5
5
5
5
10
8
5
8
3
2
2
13
2
1
2
1
253
224
354
381
211

ข. การ ป น ป งจานวน นักงานอ างมนั สาคั ในชวง 3 ปทผานมา
จำนวนพนักงำน ณ 31 ธันวำคม 2556 ลดลง 170 คนจำก ณ สิ้นปี 2555 เนื่ อ งจำกบริษทั ฯ ได้ม ีกำรขำยธุรกิจอำหำร น
เดือนมกรำคม 2556 พนักงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจอำหำรได้ลำออกไปเพื่อเปนพนักงำนของบริษทั ที่ซ้อื ธุรกิจอำหำรจำกบริษทั ฯ และ
นระหว่ำงปี 2556 ได้มกี ำรรับพนักงำนเพิม่ ขึน้ นบำงสำยงำน เช่น โรงงำนและจัดซือ้ เพื่อรองรับกำรขยำยสำยกำรผลิตเพิม่ เติม
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ค. ข้อ ิ าทด้าน รงงานทสาคั ในชวง 3 ปทผานมา
-ไม่ม-ี
ง. ผ ตอบ ทน นักงาน
บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยผลตอบแทน ห้แก่พนักงำน นลักษณะต่ำงๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ย
ประกันกลุ่ม ค่ำล่วงเวลำ และค่ำตอบแทนอื่น โดยผลตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมเจ้ำหน้ำทีร่ ะดับผบ้ ริหำร) ปี 2554-2556 มีดงั นี้
คาตอบ ทน (บาท)
เงินเดือน
เงินโบนัส
ค่ำตอบแทนอื่นๆ*
รวม

ป 2554
46,496,058
4,320,736
14,243,017
65,059,811

ป 2555
84,282,118
11,014,608
55,004,002
150,300,728

ป 2556
67,092,573
15,214,014
46,159,702
128,466,289

* ค่ำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เงินประกันสังคม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรพนักงำน และค่ำ ช้จำ่ ย
ทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำน เปนต้น

นปี 2555 เงินเดือนมีจำนวนเพิม่ ขึน้ เนื่องจำกกำรรับพนักงำนเพิม่ นสำยงำนโรงงำนเพื่อรองรับกำรขยำยสำยกำรผลิตและลดลง นปี
2556 เนื่องจำกมีกำรขำยธุรกิจอำหำรออกไป สำหรับค่ำตอบแทนอื่นๆ นปี 2555 ค่ำตอบแทนอื่นๆเพิม่ ขึน้ 41 ล้ำนบำท สำเหตุหลัก
มำจำกกำรบันทึกค่ำ ช้จำ่ ยทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำนจำนวนประมำณ 20 ล้ำนบำท และกำรเพิม่ ขึน้ ของ
ค่ำจ้ำงแรงงำน ค่ำล่วงเวลำ สวัสดิกำรพนักงำน อันเนื่องจำกกำรดำเนินงำนเตมปี เปนปี แรก สำหรับ นปี 2556 มีกำรบันทึกค่ำ ช้จ่ำย
ทีเ่ กิดจำกกำรจ่ำยโดย ช้หนุ้ เปนเกณฑ์กบั พนักงำน 10 ล้ำนบำท
จ. นโ บา ในการ ฒ
ั นาบุค ากรของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยที่จะพั นำพนักงำนเพื่อเพิม่ ศัก ย ำพ นกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนซึ่งจะส่งผลต่อศักย ำพ นกำรแข่งขันและ
ผลักดัน ห้องค์กรบรรลุสเ่ ป้ำหมำยได้อย่ำงยั ่งยืน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงส่งเสริม ห้พนักงำนมีโอกำสเพิม่ ทักษะ นกำรปฏิบตั งิ ำน แสวงหำ
ควำมร้ หม่ๆ รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้
 กำรพั นำอำชีพของพนักงำน ได้กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ ำ นสำยอำชีพเพื่อ ห้พนักงำนรับร้ว่ำตนเองสำมำรถเลื่อ น
ตำแหน่ง หรือสำมำรถโอนย้ำยหรือสับเปลีย่ นหมุนเวียนงำนไปยังหน่วยงำนอื่นๆ บนพืน้ ฐำนของควำมรค้ วำมสำมำรถและควำม
เหมำะสม รวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนตำแหน่ง/ปรับระดับตำแหน่งไว้อย่ำงชัดเจน
 กำร ึ กอบรมและพั นำพนักงำน จะมุ่งเน้ นกำร ึ กอบรม ำย นตำมแผนกำร ึ กอบรมที่ครอบคลุมทัง้ ด้ำนกำรพั นำควำมร้
ควำมสำมำรถ กำรพั นำทัศนคติ และกำรพั นำทักษะกำรปฏิบตั งิ ำน ซึง่ ช้ทงั ้ กำร ึ กอบรม ำย นและ ำยนอก โดย ห้โอกำส
อย่ำงทั ่วถึงและสม่ำเสมอ และเหมำะสมกับพนักงำนแต่ละตำแหน่งเพื่อพั นำควำมรแ้ ละศักย ำพ นกำรทำงำนของพนักงำน

ส่วนที่ 2 หน้ำ 54

