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9.0 การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

หมายเหตุ : * อยูในระหวางการจัดต้ัง

ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2545 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 7 ทาน ดังน้ี
นายชาล ีโสภณพนิช ประธานกรรมการ
นายประทีป ยงวณิชย กรรมการ
นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการ
นายไว เชง ควน กรรมการผูจัดการ
นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท กรรมการ
นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการ
นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการทั่วไป
(นายสมศักดิ์  ไชยพร)

ฝายพัฒนาโครงการ
(นายพรเทพ  พิศาลางกูร)

ที่ปรึกษาอาวุโสฝายพัฒนาธุรกิจ
(นายเอียน แฮมิลตัน)

กรรมการผูจัดการ
(นายไว เชง ควน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายธุรการ
(นางสาวศิริพร  สมบัติวัฒนา)

ฝายบัญชีและการเงิน
(นายชาตรี  เหลาเหมวงศ)

ฝายการตลาด
(นายไว เชง ควน)

(นายสมศักดิ์ ไชยพร)

ผูตรวจสอบภายใน *
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เลขานุการบริษัท

นายชาตร ีเหลาเหมวงศ เลขานุการบริษัท
นางสาวลลิตพันธุ พิริยะพันธุ ผูชวยเลขานุการบริษัท

กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผูมีอํ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทประกอบดวย นายชาลี โสภณพนิช  นายวีรพันธ พูลเกษ นายประทีป
ยงวณิชย และนายไว เชง ควน กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราส ําคัญของบริษัท

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ีในการบรหิารงานของบรษัิทใหเปนไปตามกฎหมาย ตามวัตถุประสงคและ
ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้ง
กรรมการจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในรายการท่ีทํ ากับ

บริษัทใดๆ และกรรมการน้ันๆ จะงดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องดังกลาว
ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการมกีารลงคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการเปนผูช้ีขาด
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการคนนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังน้ี

นายเดวิด เดสมอนด แทรเรนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายชัชวาลย เจียรวนนท กรรมการตรวจสอบ
นายตรีขวัญ บุนนาค กรรมการตรวจสอบ

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล

ประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
จัดทํ ารายการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท ซ่ึงราย

งานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
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9.1.3 ผูบริหาร

ผูบริหารประกอบดวย 5 ทาน ดังน้ี

นายไว เชง ควน กรรมการผูจัดการและรักษาการผูจัดการท่ัวไป ฝายการตลาด
นายสมศักด์ิ ไชยพร ผูจัดการท่ัวไปและรักษาการผูจัดการท่ัวไป ฝายการตลาด
นายพรเทพ พิศาลางกูร ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาโครงการ
นายชาตร ีเหลาเหมวงศ ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายบัญชีและการเงิน
นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผูชวยผูจัดการท่ัวไป ฝายธุรการ

หมายเหตุ : นายเอียน แฮมิลตัน ดํ ารงตํ าแหนงท่ีปรึกษาอาวุโส ฝายพัฒนาธรุกิจ

การรับรองของผูบริหาร

ผูบริหารขอรับรองวา มีจริยธรรม  มีความสามารถ  มีประสบการณในธุรกิจ  มีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและ
ระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความต้ังใจท่ีจะดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอสาธารณชน และไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2543

ขอบเขตและอ ํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ

ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2545 โดยมีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย 1 ทาน ไดมีการมอบอํ านาจหนาท่ีให
กรรมการผูจัดการและผูบริหาร ดังน้ี

ใหกรรมการผูจัดการและผูบริหารมีอํ านาจหนาท่ีดํ าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ซ่ึงอยูภายใตกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของบรษัิท เชน การจัดซื้อวัสดุกอสรางภายในวงเงินที่กํ าหนด หรอืการขาย/ใหเชาทรัพยสินท้ังท่ีเปนสินทรัพยหลักและท่ีมิใช
สินทรัพยหลักของบริษัทภายในวงเงินที่ก ําหนดเปนตน ท้ังน้ี การใชอํ านาจกรรมการผูจัดการและผูบริหารดังกลาวขางตน ไมสามารถกระทํ า
ได หากกรรมการผูจัดการหรือผูบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทยอยในการใช
อํ านาจดังกลาว

9.2 การสรรหากรรมการ

9.2.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการจะจัดตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเปนผูด ําเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของท่ีประชุมผู
ถือหุน และตามขอบังคับของบริษัท

กรรมการไมจํ าเปนตองเปนผูถือหุนบริษัท  และไมมีขอจ ํากัดเรื่องอายุของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะมีจํ านวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ ํานวนกรรมการ

ท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร
คณะกรรมการจะเปนผูเลือกประธานคณะกรรมการและเลือกกรรมการผูจัดการ
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สิทธิของผูถือหุนในการแตงต้ังคณะกรรมการ

ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปน้ี

ผูถือหุนหน่ึงคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง

ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผู ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํ านวนกรรมการ 
ที่จะมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในล ําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการท่ีจะมีไดในการ
เลือกตั้งครั้งนั้น ใหประธานในท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด

9.2.2 การครบวาระของคณะกรรมการ

ในการประชุมผู ถือหุนสามัญประจํ าปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตํ าแหนงอยางนอยหน่ึงในสาม ถาจํ านวน
กรรมการท่ีจะแบงออกไมตรงกับอัตราสวนหน่ึงในสามสวน กํ าหนดใหจัดใหกรรมการออกในจํ านวนท่ีใกลเคียงท่ีสุดกับอัตราสวนหน่ึงในสาม

กรรมการท่ีออกจากตํ าแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังแปลงสภาพจากบริษัทจ ํากัดเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดน้ัน
ใหใชวิธีจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตํ าแหนงนานท่ีสุดจะเปนผูออกจากตํ าแหนง กรรมการซ่ึงพนจาก
ตํ าแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได

นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระแลวกรรมการจะพนจากตํ าแหนงในกรณี ดังตอไปนี้
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํ ากัด
ลาออกโดยมติของการประชุมสามัญประจํ าปภายใตขอบังคับขอที่ 22
ศาลมีคํ าสั่งใหออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตํ าแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซ่ึงลาออกตามท่ีกลาวมาขางตน จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได

9.3 คาตอบแทนของผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

คาตอบแทนรวมของกรรมการ

คาตอบแทน ป 2543 ป 2544
จ ํานวนราย บาท จ ํานวนราย บาท

คาเบี้ยประชุม 9 - 11 * 120,000
หมายเหตุ : * ในป 2544 มกีรรมการลาออกจากตํ าแหนง 4 ทาน และมีกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมเพิ่มขึ้น 2 ทาน
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9.3.2 คาตอบแทนรวมของผูบริหาร

คาตอบแทน ป 2543 ป 2544
จ ํานวนราย บาท จ ํานวนราย บาท

เงินเดือนรวม 5 6,519,000 5 9,280,000

โบนัส 5 2,395,000 5 3,108,000

เงินสมทบกองทุนส ํารองเล้ียงชีพ 5 - 5 155,400

รวม 8,914,000 12,543,400

9.3.3 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ถามี)

นอกจากน้ี บริษัทไดจัดสรรใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานท่ีไดรับคัดเลือกตามท่ีแสดง 
รายละเอียดไวในสวนท่ี 4 ขอ 5.6.3

9.4 หลักการประพฤติปฏบิติัและจรรยาบรรณ

ท่ีผานมาเน่ืองจากบริษัทยังมีสถานะเปนบริษัทจํ ากัด  คณะกรรมการบริษัทจึงดํ าเนินการตามแนวทางเก่ียวกับขอพึงปฏิบัติ
ท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย (“ขอพึงปฏิบัติที่ดี”) ไดไมครบถวน
อยางไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2545 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2545 ไดมีการพิจารณารับทราบและยอมรับขอพึงปฏิบัติ
ท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนดังกลาวแลว และจะไดถือปฏิบัติตอไป

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกลาวขางตน ยังไดมีการพจิารณารับทราบและยอมรบัหลักการกํ ากับดูแล
กิจการท่ีดี (Principle of good corporate governance) จํ านวน 15 ขอท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดวางแนวทางไว ซ่ึงโดยสวน
ใหญบริษัทไดถือปฏิบัติเปนที่เรียบรอยแลว  สํ าหรับในสวนที่ยังมิไดด ําเนินการอันไดแก

นโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ  บริษัทมีแผนท่ีจะจัดทํ านโยบายดังกลาวท่ีเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินภายใน
ไตรมาสสุดทายของป 2545

จริยธรรมธุรกิจ   บริษัทจะกํ าหนดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of
business conduct)  ใหแลวเสร็จไดภายในป 2545

การประชุมคณะกรรมการ   ในสวนของการเปดเผยจ ํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละคนเขารวมประชุมคณะกรรมการในรายงาน
ประจํ าป จะเริม่จัดทํ าไวในรายงานประจํ าป 2545 เปนตนไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน   ปจจุบันอยูระหวางดํ าเนินการสรรหาบุคลากรสํ าหรับหนวยงานตรวจสอบภาย
ในของบริษัท  ซ่ึงคาดวาจะดํ าเนินการไดแลวเสรจ็กอนทํ าการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน

รายงานของคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํ ารายงานความรับผดิชอบของตนในเรือ่งสํ าคัญ ๆ ตามขอพึง
ปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีเอาไวในรายงานประจ ําป 2545 เปนตันไป

ความสัมพันธกับผูลงทุน   บริษัทอยูระหวางดํ าเนินการสรรหาผูลงทุนสัมพันธ (Investor relations) ซ่ึงจะดํ าเนินการใหเรียบ
รอยภายในป 2545

แผนการดังกลาวจะถูกนํ าเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุอยูในคูมือของบริษัทตอไป  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนตอ
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัท  และเปนการเสริมสรางความโปรงใส และประสิทธิภาพของฝายจัดการ  อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือ
หุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย



แบบ 69-1

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํ ากัด (มหาชน) - 30 -

9.5 การกํ ากับดูแลการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน ดังน้ี
ใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาท่ีท่ีผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทและบทกํ าหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทไดกํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสํ าเนารายงานน้ีใหแกบริษัทใน
วันเดียวกับวันท่ีสงรายงานตอส ํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

บริษัทจะดํ าเนินการสงหนังสอืเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา หากผูบริหารไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระส ําคัญ อาทิเชน
งบการเงิน เปนตน ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ผูบริหารจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนท่ี
งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และจะตองไมเปดเผยขอมูลที่เปนสาระส ําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

9.6 พนักงาน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม ทั้งสิ้น 167 คน ดังน้ี

แผนก จํ านวนพนักงาน (คน)
กรรมการผูจัดการ  1
ผูจัดการทั่วไป  1
ฝายบัญชีและการเงิน  11
ฝายการตลาด 7
ฝายพัฒนาธุรกิจ 1
ฝายธุรการ 11
ฝายพัฒนาโครงการ 135

รวม                                       167

คาตอบแทนรวมของพนักงาน

คาตอบแทนรวมท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือนและโบนัส ในป 2543 และป 2544 เทากับ 16.8 ลานบาท และ 26.2 ลานบาท
ตามลํ าดับ นอกจากน้ี บริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทไดสมทบ
เงินกองทุนดังกลาวมีจํ านวนท้ังส้ิน 339,012 บาท ท้ังน้ี บริษัทไมมีการจายคาตอบแทนอ่ืน ในชวงเวลาเดียวกัน

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทจัดใหมีการอบรมและสัมมนาแกพนักงานอยางสมํ่ าเสมอ โดยบริษัทจัดใหมีการอบรมพนักงานใหมเพ่ือความเขาใจถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ี เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ
พนักงาน บริษัทเปดโอกาสใหแกพนักงานในการเขารบัการอบรมจากสถาบันตางๆ เปนการเพ่ิมเติมอีกดวย

ในป 2544 บริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 535,157 บาท

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา

- ไมมี -


