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10.

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย
- คณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการชุดยอย ที่ชวยกลั่นกรองเรื่องที่สําคัญซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จํานวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
- คณะผูบริหารโดยมีประธานเจาหนาบริหารเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทฯ
10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจํานวน 18 คน ประกอบดวย
- กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 10 คนโดยในจํานวนนี้ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 6 คน
(เทากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เปนผูบริหาร (มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) จํานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหนาที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสงหนังสือนัด
ประชุม ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสินใจอยางถูกตองในเรื่องตาง ๆ โดยประธานกรรมการจะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม เวนแตกรณี
ที่ประธานกรรมการอาจขาดความเปนอิสระหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในวาระที่พิจารณา ให
กรรมการอิสระทานอื่นเปนประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกลาว
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และการเขารวมประชุมของกรรมการในป 2557 (จํานวนครั้ง)
รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

การประชุม การประชุม การประชุม
คณะกรรมการ สามัญ
วิสามัญ
วาระการดํารงตําแหนง
บริษัทฯ
ผูถือหุน
ผูถือหุน
(5 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
5/5
1/ 1
1/1

1. นายอาสา สารสิน

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

2. นายอรรถพร ขายมาน

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

1/1

3. นายชวลิต อัตถศาสตร

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

1/1

4. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2558
กรรมการตรวจสอบ และประธาน

5/5

1/1

1/1
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รายชื่อกรรมการ

ตําแหนง

การประชุม การประชุม การประชุม
คณะกรรมการ สามัญ
วิสามัญ
วาระการดํารงตําแหนง
บริษัทฯ
ผูถือหุน
ผูถือหุน
(5 ครั้ง)
(1 ครั้ง)
(1 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน
5. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

1/1

6. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

4/5

1/1

0/1

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2558

5/5

1/1

0/1

8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

รองประธานกรรมการที่ 2 และ เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
กรรมการบริหาร (กลุม 2)

5/5

1/1

1/1

9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช

5/5

0/1

0/1

5/5

1/1

1/1

11. นายปยะวัฒน
ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการ กรรมการบริหาร
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
(กลุม 1 ) และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
(กลุม 2) และกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
และกรรมการบริหาร (กลุม 2)

4/5

1/1

1/1

12. นายสุภกิต เจียรวนนท

กรรมการ

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

2/5

0/1

0/1

13. นายณรงค เจียรวนนท

กรรมการ และ
กรรมการบริหาร (กลุม 1)

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

4/5

0/1

0/1

14. นายศุภชัย เจียรวนนท

กรรมการ

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

0/5

0/1

0/1

15. นายอดิเรก ศรีประทักษ

กรรมการ

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

3/5

1/1

1/1

16. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ กรรมการ และ
กรรมการบริหาร (กลุม 1)

ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559

3/5

0/1

0/1

17. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ กรรมการ และ
กรรมการบริหาร (กลุม 2)

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

5/5

1/1

1/1

18. นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ กรรมการ

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559

5/5

1/1

1/1

7. นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1
และกรรมการบริหาร (กลุม 1)

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

หมายเหตุ:
1. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มิไดเปนกรรมการบริหาร และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจําและไมเปน
ผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
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2. สําหรับนายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เปนกรรมการผูจัดการของบริษัท สํานักงานกฎหมาย
สยามซิตี้ จํากัด และบริษัท ชวลิต แอนด แอซโซซิเอทส จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายแกบริษัทฯ โดยไดรับ
ค า บริ ก ารเกิ น กว า 2 ล า นบาทต อ ป ซึ่ ง ลั ก ษณะการให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายดั ง กล า ว มี ผ ลทํ า ให น ายชวลิ ต
อัตถศาสตร มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติผอนผันเรื่องคุณสมบัติดังกลาวดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร เปนผูที่มีความรูเปนอยางดีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ และกฎระเบียบของหนวยราชการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ และ/หรือกิจ การของบริษัท ฯ ทํา ใหบ ริษัท ฯ สามารถ
เตรีย มการและปฏิบ ัต ิต ามกฎระเบีย บตา ง ๆ ไดอ ยา งถู ก ต อ งและทั น ท ว งที และเพื่ อ ดํ า เนิ น การป อ งกั น มิ ใ ห ไ ด รั บ
ผลกระทบใด ๆ จึงมีความจําเปนที่จะตองยังคงใหนายชวลิต อัตถศาสตร เปนกรรมการอิสระ
(ข) คณะกรรมการเห็นวาการแตงตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร ไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลดังกลาวขางตนในหนังสือนัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 17 (ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2553) ในวาระการพิจารณาแตงตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร กรรมการอิสระใหกลับเขามาดํารงตําแหนงดังกลาวแลว โดยในวันที่ 16
กุ ม ภาพั น ธ 2558
นายชวลิ ต อั ต ถศาสตร ได เ ข า มาดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน แทน
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล ซึ่งไดลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
3. กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง จาก (กลุม 1) ลงนามรวมกับ
กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งจาก (กลุม 2) รวมเปนสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
4. สาเหตุที่กรรมการไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 15 กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดถึงสวน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ พรอมทั้งกํากับดูแลฝาย
บริหารใหดําเนินการตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน
ดวยความโปรงใสและเปนธรรมภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีห นาที่ในการกําหนดวิสัยทัศ น แผนการดําเนินงาน และงบประมาณของ
บริษัท ฯ ตลอดจนกํ า กับ ดูแ ลใหฝ า ยจัด การดํ า เนิน การใหเ ปน ไปตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตองเปนผูกําหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
พนัก งาน รวมถึง ลูก จา งทุก คน ใชเ ปน แนวทางในการประพฤติป ฏิบัติค วบคูไ ปกับ ขอ บัง คับ และ
ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
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4. คณะกรรมการบริษัท ฯ ตอ งปฎิบัติห นา ที่ดว ยความรูค วามสามารถอยา งเต็ม ที่ รับ ผิด ชอบตอ การ
ตัดสินใจของตนเอง โดยใชดุลยพินิจอยางอิสระบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง และ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกฝาย
5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการอนุมัติในสวนการดําเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุน
ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความนาเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเปนประจําเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัท ฯ ตอ งละเวน หรือ หลีก เลี่ย งการมีสว นรว มในกิจ การใด ๆ ซึ่ง มีสว นไดเ สีย
กับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ รวมทั้งสอดสอง
ดูแลเรื่องการจัดการแกไขปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8. คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ตอ งจัด ใหม ีเ ลขานุก ารบริษ ัท ฯ เพื ่อ ใหคํ า แนะนํ า ทางดา นกฎหมายและ
กฎเกณฑตา ง ๆ ที่ค ณะกรรมการจะตอ งทราบ เพื่อ ชว ยใหค ณะกรรมการและบริษัท ฯ ปฏิบัติใ ห
เปนไปตามที่กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่มีผลบังคับใช
9. คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ งจัดใหมีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติง านของตนเองทั้งคณะ
เปนประจําทุกป โดยรวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานและปญหาเพื่อสะทอนถึงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแกไข
10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
หากมีภารกิจสําคัญที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดใหแจงตอประธานกรรมการบริษัทฯ
11. คณะกรรมการบริษัทฯ ตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง
10.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ทาน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายชื่อ
ตําแหนง*
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

2. นายชิ หลุง ลิน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร - สายงานธุรกิจในประเทศ

3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ

เจาหนาที่บริหาร - ฝายพัฒนานวัตกรรม**

4. นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร - สายงานบริหารการเงินและ
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รายชื่อ

ตําแหนง*
หนวยงานสนับสนุน

5. นายโทมัส เลสลี่ แฮมเมอร

รองประธานเจาหนาที่บริหาร - สายงานธุรกิจตางประเทศ

6. นายพอล สตีเฟน ฮาวเว

รองประธานเจาหนาที่บริหาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

หมายเหตุ: ผูบริหารตามรายนามขางตนทั้งหมดเปนผูบริหารตามนิยามที่ประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนภายใต
พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
* บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางและตําแหนงของผูบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56 - 1 ประจําป 2557 ของบริษัทฯ
** ตําแหนงเทียบเทารองประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โครงสรางการจัดองคกร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หัวหนา
ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธาน
เจาหนาที่
บริหาร สายงาน
ธุรกิจในประเทศ

รองประธาน
เจาหนาที่
บริหาร สายงาน
ธุรกิจตางประเทศ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

รองประธาน
เจาหนาที่
บริหาร สายงาน
บริหารการเงินและ
หนวยงานสนับสนุน

รองประธาน
เจาหนาที่
บริหาร สายงาน
สารสนเทศทางธุรกิจ

เจาหนาที่
บริหาร ฝายพัฒนานวัตกรรม

หมายเหตุ: * บริษัทฯ มีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางและตําแหนงผูบ ริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 56 - 1 ประจําป 2557 ของบริษัทฯ
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10.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ไดมีม ติแ ตง ตั้ง ใหน างสาวนิโ ลบล ตั้ง ประสิท ธิ์ ดํา รงตํา แหนง เปน เลขานุก าร
บริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2551 โดยประวัติและประสบการณทํางานของเลขานุการบริษัทฯ ดังปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1 เพื่อรับผิดชอบดําเนินการดังตอไปนี้ ในนามของบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําป
ของบริษัทฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
4. จัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสีย (กรรมการ/ ผูบริหาร/ บุคคลที่เกี่ยวของ) ใหประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานนั้นจากกรรมการ
และผูบริหาร
5. ปฏิบัติหนาที่ขางตน ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุน
10.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
10.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
10.4.1.1 กรรมการบริษัทฯ
ป 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ จํานวน 18 ราย ไดรับคาตอบแทนบําเหน็จกรรมการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22.38 ลานบาท ทั้งนี้ อัตราคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป 2557
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
อัตราคาตอบแทน ป 2557
รายชื่อ
(บาท/เดือน)
1. นายอาสา สารสิน
150,000
2. นายอรรถพร ขายมาน
135,000
3. นายชวลิต อัตถศาสตร
110,000
สวนที่ 2.3 ขอ 10 โครงสรางการจัดการ หนาที่ 6

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายธีระ วิภูชนิน
ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ดร. ประเสริฐ จารุพนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล
นายสุภกิต เจียรวนนท
นายณรงค เจียรวนนท
นายศุภชัย เจียรวนนท
นายอดิเรก ศรีประทักษ
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ
นางเสาวลักษณ ถิฐาพันธ
นายฟลลิป วิลเลียม คอกซ

อัตราคาตอบแทน ป 2557
(บาท/เดือน)
110,000
110,000
110,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000
95,000

อนึ่ ง ค าตอบแทนรวมที่ กรรมการอิ สระของบริ ษั ทฯ ได รั บจากการดํ ารงตํ าแหน งเป น
กรรมการอิสระของบริษัทใหญ/บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ในป 2557 มีดังนี้
1) นายอาสา สารสิน ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร
จํากัด (มหาชน) ไดรับคาตอบแทนรวม 9,167,681 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1 ประจําป
2557 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน))
2) ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) ไดรับคาตอบแทนรวม 4,927,798 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1
ประจําป 2557 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน))
3) นายโชติ โภควนิช ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ไดรับคาตอบแทนรวม 2,400,000 บาท (ที่มา: แบบ 56 - 1 ประจําป 2557
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน))
10.4.1.2 กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารจํานวน 8 ราย ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยู
ในขอ 10.4.1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว
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10.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจํานวน 5 ราย ไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมอยูในขอ 10.4.1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว
10.4.1.4 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน จํานวน 3 ราย ได รับคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งรวมอยูในขอ 10.4.1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงินแลว
10.4.1.5 ผูบริหาร
ในป 2557 ผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 8 ราย (รวมถึงผูบริหารซึ่งไดลาออกและไดรับการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงระหวางป)* ไดรับคาตอบแทนรวมทั้งสิ้น 158.99 ลานบาท ทั้งนี้
คาตอบแทนผูบริหารประกอบดวยเงินเดือนและโบนัส
หมายเหตุ: *โปรดพิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 ในแบบ 56 - 1 ประจําป 2557 ของบริษัทฯ

10.4.2 คาตอบแทนอื่น
10.4.2.1 กรรมการบริษัทฯ
- ไมมี 10.4.2.2 กรรมการบริหาร
- ไมมี 10.4.2.3 กรรมการตรวจสอบ
- ไมมี 10.4.2.4 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
- ไมมี 10.4.2.5 ผูบริหาร
ในป 2557 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนอื่นใหแกผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 8 ราย*
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57.73 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเฉพาะ
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สวนที่บริษัทฯ จา ยให (รอยละ 3 ของเงินเดือน) และคาใชจายของผูบริหารชาว
ตา งประเทศ เชน คา เชา บา น คา น้ํา คา ไฟฟา คา โทรศัพท คาภาษี คาเบี้ยประกันชีวิต
และคาเดินทาง เปนตน
รายการคาตอบแทนผูบริหารขางตนใชตามเกณฑที่บริษัทฯ ไดมีการจายออกไปใน
ระหวางป โดยจะแตกตางจากจํานวนเงินที่แสดงไวในงบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
หมายเหตุ: * บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและตําแหนงผูบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ดังนั้น
ผูบริหารตามนิยามที่ประกาศกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนภายใต พรบ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มีเพียง 6 ราย โดยโปรดพิจารณารายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางและตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ในแบบ 56-1
ประจําป 2557 ของบริษัทฯ

10.5 บุคลากร
10.5.1 จํานวนพนักงานทั้งหมด จํานวนพนักงานในแตละสายงานหลัก และผลตอบแทน
ตารางแสดงจํานวนพนักงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) และผลตอบแทนพนักงาน (ไตรมาส 1
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558) ของบริษัทฯ และบริษัทยอยในแตละสายงาน
หนวย
จํานวนพนักงาน*
พนักงาน
คน
ปฏิบัติการ
พนักงาน
คน
สํานักงาน
รวม
คน
ผลตอบแทน
พนักงาน*

ลานบาท

บริษัทฯ

สยามฟูด
เซอรวิส

วีนาสยาม
ฟูด

แม็คโคร
ARO
อารโอเอช Company

โปร
มารท

รวม

13,122

71

8

-

-

-

13,201

570

77

46

-

-

-

693

13,692

148

54

-

-

-

13,894

1,399

22

7

-

-

-

1,428

หมายเหตุ: *จํานวนพนักงานและคาตอบแทนพนักงานไมไดรวมสวนของผูบ ริหาร

10.5.2 การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนยั สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
- ไมมี –
10.5.3 ขอพิพาทดานแรงงานในชวง 3 ปที่ผานมา
- ไมมี สวนที่ 2.3 ขอ 10 โครงสรางการจัดการ หนาที่ 9

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวา พนักงานทุกคนลวนมีความสําคัญตอการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในทุก ๆ ดาน และเชื่อวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร
ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดูแลรักษาบุคลากร
คุ ณ ภาพให อ ยู คู กั บ องค ก ร เพราะพนั ก งานทุ ก คน ทุ ก ระดั บ ถื อ เป น รากฐานความสํ า เร็ จ ของ
บริ ษั ทฯ มาตลอด 25 ป และต อ เนื่ อ งถึ ง แผนงานในอนาคตที่ บ ริ ษั ทฯ เตรี ย มจะขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง
ในประเทศและตางประเทศ ภายใตวิสัยทัศนขององคกร
ในป 2557 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางองคกรใหมใหสอดคลองกับธุรกิจแม็คโครที่เติบโตแบบกาว
กระโดดภายในประเทศ และการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะมีการ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 โดยแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 2 สวนคือ
สวนในประเทศและสวนตางประเทศ โดยทั้งสองสวนจะแบงสายงานตามหนาที่ ไดแก ฝายจัดซื้อ
(Commercial) และฝายปฏิบัติการ (Operation) เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจจะมีความคลองตัว
สามารถขยายธุรกิจตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
ภารกิจที่สําคัญอีกอยางคือ การจัดเตรียมกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
การเติบโตของบริษัทฯ อยางทันทวงที โดยในป 2557 บริษัทฯ มีการเพิ่มบุคลากรกวา 5,000 คน
เขามาสนับสนุนธุรกิจที่มีการขยายสาขาแม็คโครมากถึง 13 สาขาภายในปเดียว กลยุทธสําคัญคือ
การหลอหลอมวัฒนธรรมองคกรใหพนักงานทั้งหมดกวา 13,000 คน รักในองคกร คิดและทําไปใน
ทิศทางเดียวกันดวยคานิยม “VICTORY - 7 คานิยม สมเปนคนแม็คโคร” ปจจุบัน บริษัทฯ
กําลังเรงสรางความตระหนักรูในองคกร และการฝกอบรมบุคลากรใหเชื่อในคานิยมที่สะทอน
ตัวตน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อนพนักงานดวยกัน
ควบคู ไ ปกั บการสร างบุค ลากร บริษั ทฯ ยัง คงให ความสํ าคั ญ กับ การพัฒ นาโครงการฝ ก อบรม
บุคลากรใหทันสมัยและเปนระบบที่เรียกวา G 4G “Grow our people For Growth” เพื่อสนับสนุน
ให พนั กงานแต ล ะระดับ มี ความรู ท างธุ รกิ จ อั น เป น เอกลั กษณ เ ฉพาะของแม็ คโคร และเติบ โต
กาวหนาตามแผนการสืบทอดตําแหนงงานภายในองคกร อาทิ โครงการ Rising Star พัฒนา
พนัก งานระดั บปฏิ บัติ การที่มีศัก ยภาพสูงใหพร อมที่ จะเติบโตในระดับที่ สูง ขึ้น โครงการ Star
พัฒนาบุ คลากรในระดับผู ชวยผู จัดการสาขาใหเ ปนผูจั ดการสาขา และโครงการ Star Plus
พัฒนาบุคลากรระดับผูจัดการสาขาและผูจัดการอาวุโสใหกาวขึ้นสูระดับผูนําตอไป สวนโครงการ
Food Service Academy เนนฝกอบรมพนักงานใหมีความรูในดานธุรกิจอาหารมากขึ้น เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจในสายงานฟูดเซอรวิส โครงการสอนภาษาอังกฤษ (English course) และภาษา
อื่น ๆ โดยฝกอบรมทักษะพื้นฐานทางภาษา เพื่อเตรียมพรอมการขยายสูตลาดสากล เปนตน
สวนที่ 2.3 ขอ 10 โครงสรางการจัดการ หนาที่ 10

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ทุกโครงการมีวัตถุประสงคในการพัฒนาทักษะความสามารถตามสายงาน (Operating Skill) ทักษะ
การบริหารจัดการ (Management Skill) ทักษะความเปนผูนํา (Leadership Skill) และ
การพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแลกเปลี่ยนองคความรูดาน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรกับบริษัทในกลุมซีพี ออลล โดยรวมมือกับสถาบันการจัดการปญญา
ภิวัฒน (PIM) สรางบุคลากรรุนใหมปอนเขาสูอุตสาหกรรมคาปลีกคาสง โดยในป 2557 บริษัทฯ
ไดสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแกนักศึกษารวม 44 คน ใหเขารับการฝกงานและรับเขา
ทํ า งานทั น ที ที่ จ บการศึ ก ษา ในจํ า นวนนี้ เ ป น บุ ค ลากรภายในองค ก ร 15 คน ซึ่ ง ได รั บ
การสนั บ สนุ น จากองค ก รให มี โ อกาสยกระดั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่ อ เป น
กําลังสําคัญนําพาธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

สวนที่ 2.3 ขอ 10 โครงสรางการจัดการ หนาที่ 11

