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9.0 การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

คณะผูบริหาร

กรรมการผูอ ํานวยการ

รองกรรมการผูอํ านวยการ
ฝายบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผูอํ านวยการ
ฝายปฏิบัติการ

ผูจัดการท่ัวไป
ฝายการเงิน

ผูจัดการท่ัวไป
ฝายบัญชี

ผูจัดการท่ัวไป
ฝายคาปลีก

ผูจัดการท่ัวไป
ฝายการตลาดและการจัดการ

โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีรายละเอียด ดังน้ี

9.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2546 คณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการ 10 ทาน ดังน้ี

1.! นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ
2.! นายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ
3.! นายมินทร อิงคธเนศ กรรมการ
4.! นายบุญปกรณ โชควัฒนา กรรมการ
5.! นายกํ าธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ
6.! นายสุจินต จิตรยรรยง กรรมการ
7.! นายนรวัฒน สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8.! นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9.! เรือตรี หญงิ สุร ีบูรณธนิต กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10.! นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผูอํ านวยการ

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุณยสุรกุล เลขานุการบริษัท
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กรรมการผูมีอ ํานาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผูมีอํ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายกมล จันทิมา หรอื นายเธียรชัย ศรีวิจิตร หรอื นายมินทร อิงคธเนศ หรอื
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ลงลายมือช่ือรวมกับนายบุญปกรณ โชควัฒนา หรอื นายสุจินต จิตรยรรยง หรอื นายกํ าธร พูนศักดิ์อุดมสิน
รวมเปนสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสํ าคัญของบริษัท

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังน้ี

คณะกรรมการมีอ ํานาจและหนาท่ีจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอด
จนมติของท่ีประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัด ระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอ ํานาจหนาท่ีท่ี
สํ าคัญได ดังน้ี

(ก) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจํ าป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิน้สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท

(ข) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

(ค) จัดใหมีการทํ างบดุลและงบกํ าไรขาดทุนของบรษัิท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบ
บัญชีตรวจสอบแลว และนํ าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอ ํานาจใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ ํานาจเพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามท่ีคณะ
กรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบุคคลท่ี
ไดรับมอบอ ํานาจหรอือํ านาจน้ัน ๆ ไดเมื่อเห็นสมควร

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ ํานาจให คณะผูบริหาร มีอํ านาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีราย
ละเอียดการมอบอํ านาจตามขอบเขตอ ํานาจหนาท่ีของคณะผูบริหาร ซึ่งการมอบอ ํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํ านาจท่ีทํ าให
คณะผูบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีคณะผูบริหารหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอื่นใดทํ ากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติไวแลว และ/หรือเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการดํ าเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีกํ าหนดกรอบการ
พิจารณาไวชัดเจนแลว

(จ) กํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี ้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน
การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสํ าคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน

นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หนาท่ีในการกํ ากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํ ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สํ าคัญ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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(ฉ) พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะผูบริหาร กรรมการผูอํ านวยการ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดํ าเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง

 (ซ) กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรอื
เขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํ ากัดความรับผดิในหางหุนสวนจํ ากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรอื
บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทํ าเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง

ท้ังน้ี ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 2/2545 ไดมีมติแตงตั้งนายเธียรชัย ศรีวิจิตร และนายมินทร
อิงคธเนศ ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงกรรมการและผูบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด (มหาชน) เขาเปนกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัท

(ฌ) กรรมการตองแจงใหบรษัิททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาท่ีบริษัท
ทํ าขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.1.2 คณะผูบริหาร

ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2546 คณะผูบริหาร ประกอบดวย ผูบริหาร 4 ทาน ดังน้ี
1. นายมินทร อิงคธเนศ ประธานคณะผูบริหาร
2. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผูอํ านวยการ
3. นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผูอ ํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย รองกรรมการผูอ ํานวยการ ฝายปฏิบัติการ

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะผูบริหาร มีดังน้ี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2545 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 ไดมีการกํ าหนด
ขอบเขตอ ํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบของคณะผูบริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด ําเนินงานตามปกติและงานบริหารของ
บริษัท กํ าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอ ํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดํ าเนิน
ธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดํ าเนินงานของบริษัทตามนโยบายท่ีกํ าหนด โดยสรุปอํ านาจหนาท่ีและความรับผดิชอบท่ีสํ าคัญไดดังน้ี

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจํ าปตามท่ีฝายจัดการเสนอกอนท่ีจะนํ าเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจํ าปในระหวางท่ีไมมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนํ าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ีประชุมคราวตอไป

(ข)  อนุมัติการใชจายเงินในวงเงินไมเกิน  30  ลานบาท

(ค) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีส ําคัญๆ ท่ีไดกํ าหนดไวในงบประมาณรายจายประจํ าปตามที่จะไดรับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว

(ง) เปนคณะท่ีปรึกษาฝายจัดการในเร่ืองเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และ
ดานการปฏิบัติการอื่นๆ
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(จ) จัดสรรเงินบํ าเหน็จรางวัลซ่ึงไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแกพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระทํ ากิจการใหบริษัท

ท้ังน้ี อํ านาจของคณะผูบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีอาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะผูบริหาร
หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับคณะผูบริหารมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดขัดแยงกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎ
เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืท่ี
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของก ําหนด เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการท่ีเปนลักษณะการดํ าเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีกํ าหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังน้ี

1.! นายนรวัฒน สุวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.! นายวิชิต ญาณอมร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.! เรือตรี หญงิ สุร ีบูรณธนิต กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2545 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 ไดมีการกํ าหนด
ขอบเขต หนาท่ี และความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท รวมท้ังการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปน้ี

(ก) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชีและ
ผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ ําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวาจํ าเปนและเปนเรื่องส ําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได

(ข) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาดหลัก
ทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคํ านึงถึงความนาเช่ือถือ
ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทํ า
การตรวจสอบบัญชีของบริษัท

(จ) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

(ฉ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหารของบริษัทใน
รายงานสํ าคัญๆ ท่ีตองเสนอสาธารณชนตามท่ีกฎหมายกํ าหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบรหิาร เปนตน
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(ช) จัดทํ ารายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ
บริษัทซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังใหความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผย
ขอมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกตองครบถวนและเช่ือถือได และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดํ าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํ าอยางนอยไตร
มาสละหนึ่งครั้ง

(ฌ) รวมใหความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตงตั้ง การถอดถอน และกํ าหนดคาตอบแทนของผูตรวจสอบ
ภายใน

9.1.4 ผูบริหาร

ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2546 ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย 7 ทาน ดังน้ี

1.! นายมินทร อิงคธเนศ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการ
2.! นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผูอํ านวยการ
3.! นางพันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผูอ ํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
4.! นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย รองกรรมการผูอํ านวยการ ฝายปฏิบัติการ
5.! นายไพโรจน อมตมหัทธนะ ผูจัดการท่ัวไป ฝายคาปลีก
6.! นายประวิทย รักษไพเศษ ผูจัดการท่ัวไป ฝายการตลาดและการจัดการ
7.! นางสาววนิดา สิงหาสนธิบุตร ผูจัดการฝายการเงิน

ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูอํ านวยการ มีดังน้ี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  5/2545 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2545 ไดมีการกํ าหนดอํ านาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการผูอ ํานวยการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด ําเนินงานตามปกติธรุะและงานบริหารของ
บรษัิท ดังตอไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดํ าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจํ าวันของบริษัท

(ข) ดํ าเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะผูบริหารของบริษัท

(ค) เปนผูรับมอบอํ านาจของบริษัทในการบรหิารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกํ าหนด คํ าส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผูบริหาร ทุกประการ

ท้ังน้ี การมอบอํ านาจใหแกกรรมการผูอ ํานวยการ ตลอดจนการมอบอ ํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูอ ํานวยการเห็น
สมควร จะไมรวมถึงอํ านาจและ/หรือการมอบอ ํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผล
ประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของก ําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการดํ าเนินธรุกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ี
กํ าหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 4/2546 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2546 ไดมีมติมอบอํ านาจใหแก นาง
พันทิพา ถิรกนกวิไล รองกรรมการผูอํ านวยการ ฝายการบัญชีและการเงิน ลงนามรวมกับ นายกมล จันทิมา หรอื นายเธียรชัย ศรีวิจิตร ใน
การกระทํ านิติกรรมและ/หรือสัญญา เพื่อขอใชหรือรับบริการ หรอืลงนามในเอกสารอืน่ใดกับนิติบุคคล หนวยราชการ องคกรรัฐวิสาหกิจ หรอื
บุคคลอ่ืนใดในการดํ าเนินการอยางใด ๆ อันเก่ียวเน่ืองธุรกิจของบริษัทในทางการคาปกติ เก่ียวเนื่องกับการด ําเนินการเปดสาขา และเกี่ยว
เนื่องกับการติดตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน ท้ังน้ีเพ่ือใหการดํ าเนินงานในเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ัวไปประจํ าวันของบรษัิทมีความ
คลองตัว

ท้ังน้ี การมอบอํ านาจใหแก นางพันทิพา ถิรกนกวิไล ลงนามรวมกับ นายกมล จันทิมา หรอื นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
ขางตน จะไมรวมถึงอํ านาจและ/หรือการมอบอ ํานาจในการอนุมัติรายการใดท่ีตนหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผล
ประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการ
ในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับ
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของก ําหนด  เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการดํ าเนินธรุกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ี
กํ าหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว

9.2 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาด ํารงตํ าแหนงเปนกรรมการของบริษัท มิไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติของมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2543 โดยจะตองผาน
ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี

9.2.1 สิทธิของผูถือหุนในการแตงต้ังคณะกรรมการ

ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

1)! ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํ านวนหุนท่ีตนถือ

2)! ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรอืคราว
ละหลายคนรวมกันเปนคณะ ตามแตท่ีประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม (1)
ท้ังหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

3)! การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานท่ีประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด

9.3 คาตอบแทนของผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

คาตอบแทนกรรมการ ป 2544 ป 2545 3 เดือนแรกป 2546
จํ านวนกรรมการ (ราย) 11 11 11
คาตอบแทนรวมในฐานะกรรมการ 190,000 1,400,000 1,620,000
รปูแบบคาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยประชุมและคารับ

รอง
เงินเดือน (1)

หมายเหต ุ: (1) ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2545 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2545 ทีป่ระชุมไดมีมตอินุมัติคาตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอคาตอบแทนส ําหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 30,000 – 250,000 บาทตอเดือน
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คาตอบแทนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร ป 2544 ป 2545 3 เดือนแรกป
2546

จํ านวนผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร (ราย) 7 7 8
คาตอบแทนรวมของผูบริหารและกรรมการที่เปนผูบริหาร 9,558,836 10,990,640 2,611,335
รปูแบบคาตอบแทน เงินเดือนและ

โบนัส
เงินเดือนและ
โบนัส

เงินเดือน

9.3.2 คาตอบแทนอ่ืนๆ (ถามี)

บริษัทไดมีการสมทบเงินเขากองทุนส ํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารจํ านวน 4 ราย ในป 2544 และในป 2545 เทากับ 
75,284 บาท และเทากับ 292,318  บาท ตามลํ าดับ และใหแกผูบริหารจ ํานวน 5 ราย สํ าหรับสามเดือนแรกของป 2546 จํ านวน 85,502 
บาท    

นอกจากน้ี ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2545 มีมติการจัดสรรหุนสามัญและใบสํ าคัญแสดงสิทธิใหแก
กรรมการและพนักงานภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน ในจํ านวนหุนสามัญไมเกิน 5,000,000 หุน  
ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท และใบสํ าคัญแสดงสิทธิจ ํานวนไมเกิน 5,000,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใหแก
กรรมการของบริษัท ดังตอไปนี้

ช่ือ ตํ าแหนง จํ านวน
หุนสามัญ

จํ านวน
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

1. นายกมล จันทิมา ประธานกรรมการ 100,000 100,000
2. นายเธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ 250,000 250,000
3. นายบุญปกรณ โชควฒันา กรรมการ 250,000 250,000
4. นายกํ าธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการ 250,000 250,000
5. นายสุจินต จิตรยรรยง กรรมการ 250,000 250,000
6. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา กรรมการผูอํ านวยการ 250,000 250,000
7. นายสุวัฒน พานิชภักดี รองกรรมการผูอํ านวยการ ฝายบัญชีและการเงิน ( 1) 250,000 250,000
หมายเหตุ: (1) ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2546 นายสุวัฒน พานิชภักดี มิไดดํ ารงตํ าแหนงใดๆ ในบริษัท ดังน้ันจะไมไดรับจัดสรรหุนดังกลาวขางตน

ท้ังน้ี บริษัทจะดํ าเนินการย่ืนแบบคํ าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงานตอส ํานัก
งาน ก.ล.ต เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญพรอมใบส ําคัญแสดงสิทธิตอประชาชนทั่วไปแลวเสร็จ

9.4 การก ํากับดูแลกิจการ

บริษัทไดใหความส ําคัญกับการดํ าเนินงานภายใตหลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการกํ ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามท่ีตลาดหลักทรัพยไดกํ าหนดไวใน
ขอพึงปฏิบัติท่ีดีส ําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากน้ี บริษัทยังนํ าหลักการการกํ ากับดูแลกิจการท่ีดี 15 ขอ (Principle of Good Corporate Governance) เปนแนว
ทางในการดํ าเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการด ําเนินธุรกิจของบริษัท และเปนการเสริมสรางความโปรงใส และประสิทธิภาพของฝาย
จัดการ  อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน การปฏิบัติตามหลักการ
การกํ ากับดูแลกิจการท่ีดีดังกลาว บริษัทยังตองด ําเนินการเพ่ิมเติม ในเรื่องตอไปนี้
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1.! นโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ :- ในสวนของการเปดเผยนโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการในรายงาน
ประจํ าป อาทิเชน สิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  บทบาท หนาท่ี ความรับผดิชอบ และความเปนอิสระของ
คณะกรรมการบริษัท การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมและบรหิารความเสีย่ง และจริยธรรมธุรกิจ เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจะเริ่ม
เปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท นับตั้งแต รายงานประจํ าป 2546 เปนตนไป

2.! จริยธรรมธุรกิจ :- บริษัทจะจัดทํ าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or Statement of
business conduct) และไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนุมัติในไตรมาส 1 ป 2546

3.! การประชุมคณะกรรมการ :-   ในสวนของการเปดเผยจ ํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละคนเขารวมประชุมคณะกรรมการใน
รายงานประจํ าป  ท้ังน้ี บริษัทจะเริ่มเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท นับตั้งแต รายงานประจํ าป 2546 เปนตนไป

4.! ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน:- ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบไดแตงตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทแลวในไตรมาส 1 ป 2546

5.! รายงานของคณะกรรมการ:-  คณะกรรมการบริษัทจะจัดทํ ารายงานความรับผดิชอบของตนในเรือ่งสํ าคัญ ๆ ตามขอ
พึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน  โดยจะแสดงควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีท่ีแสดงไวในรายงานประจํ าปของบริษัทโดย
จะเริ่มจัดทํ าไวในรายงานประจํ าปของบริษัท นับตั้งแต รายงานประจํ าป 2545 เปนตนมา

9.5 การกํ ากับดูแลการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสํ าคัญของการปองกันขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนเปนอยาง
ย่ิง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซ่ึงยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกํ าหนดใหรับรูเฉพาะผูมีสวนเก่ียวของเทาน้ัน

ท้ังน้ี บริษัทไดแจงใหผูบริหารทราบถึงภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตอส ํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย  ตามมาตรา 59 และบท
ลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

อีกท้ัง บริษัทได หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว
ทํ าการซ้ือ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรพัยของบริษัท โดยใชขอมูลภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน  สํ าหรับกรณีท่ีกรรมการ ผูบริหาร
รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะทํ าการซ้ือ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรพัยของบริษัทท่ีไมเขาขายกรณีขางตนใหรายงานตอ
สํ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยทุกคร้ังท่ีทํ าการซ้ือ ขาย โอน หรอืรับโอนหลกัทรพัยดังกลาวภายใน 3 วันนับแตวันท่ีเกิดรายการข้ึน
พรอมท้ังสงสํ าเนารายงานน้ีใหกับรองกรรมการผูอ ํานวยการฝายบัญชีและการเงินเพ่ือเก็บเปนหลักฐานทุกคร้ัง

ท้ังน้ีหากพบวา บุคคลขางตนไดนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน บริษัทถือวาบุคคลดังกลาวมีความผิด
ทางวินัยอยางรายแรง และจะถูกลงโทษตามขอบังคับพนักงานของบริษัทตอไป
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9.6 พนักงาน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีพนักงานรวมท้ังส้ิน 315  คน ดังน้ี

แผนก จํ านวนพนักงาน (คน)
ผูบริหาร 7
คาสงและจัดการคลังสินคา 39
คาปลีกและจัดการผลิตภัณฑ 53
การบริการฮารดแวร - Store 14
พนักงานขาย - Store 60
สต็อคสินคา - Store 17
บริการลูกคา – Store 34
เกบ็เงิน (Cashier) – Store 34
บญัชี การเงิน บุคคล และบริหาร (Admin) 31
การตลาด MIS และ Maintenance 24
ผูตรวจสอบภายใน 2

รวม 315

ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีจํ านวนพนักงานท้ังส้ิน 201 คนและ 282 คน ตามลํ าดับ

 ในป 2544 ป 2545 และระยะเวลาสามเดือนแรกของป 2546 บริษัทใหคาตอบแทนแกพนักงานท้ังหมดในรูปเงินเดือนและ
โบนัส เทากับ 36.39 ลานบาท เทากับ 47.71 ลานบาท และเทากับ 13.29 ลานบาท ตามลํ าดับ นอกจากน้ี ในชวงระยะเวลาเดียวกัน บริษัท
ไดสมทบเงินเขากองทุนส ํารองเลี้ยงชีพ จํ านวนท้ังส้ิน 360,160 บาท  762,047 บาท และ 294,881 บาท ตามลํ าดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทไดจัดใหมีการอบรมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางสม่ํ าเสมอ โดยนับต้ังแตการรับพนักงานใหม
บริษัทจะจัดใหมีการอบรมพนักงานใหมเพ่ือความเขาใจถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานในสวนงานท่ีรับผิดชอบ นอกจากน้ัน บริษัทจัดอบรมและ
สัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน

ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
- ไมมี -


