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9. การจัดการ

9.1! โครงสรางการจัดการ
       แผนผังองคกร

โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร  และ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที ่ 28 เมษายน 2546 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 6 ทาน มีรายชื่อ

ดังตอไปน้ี
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นายจํ ารัส สวางสมุทร กรรมการ
3. นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการ
4.   นาย ธนเดช มหโภไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
5. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ
6. พลโทเกรียงไกร กํ าแหงฤทธิรงค กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ

คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors)

ประธานกรรมการบริษัท
(Chairman)

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
(Chief Executive)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Commitee)

สํ านักงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Office)

ฝายบัญชี และการเงิน

ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
(Chief Operating Officer)

ฝายธุรการและการพนักงาน

ฝายสารสนเทศกลุม

ฝายธุรกิจระบบคอมพิวเตอร

ฝายธุรกิจระบบเครือขาย

ฝายธุรกิจผลิตซ้ํ าซอฟตแวร

ฝายธุรกิจภูมิสารสนเทศ
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กรรมการผูมีอํ านาจลงนามไดแก นายกังวาล กุศลธรรมรัตน และนายจํ ารัส สวางสมุทร ลงลายช่ือรวมกัน
และประทับตราสํ าคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
• ! อํ านาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นใดที่กํ าหนดใหเปนอํ านาจ

หนาที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จํ ากัด
• ! อํ านาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ท่ีกํ าหนดใหเปนของคณะกรรมการ
• ! พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจํ าป
• ! พิจารณางบดุล และงบกํ าไรขาดทุนประจํ าป
• ! พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจํ าป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการท่ีสํ าคัญ

ของผูบริหาร นํ าเสนอเบ้ียประชุม และบํ าเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน
• ! พิจารณาโครงสรางบริหาร แตงต้ังคณะผูบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ประธานเจาหนาท่ี

ปฏิบัติการ และคณะกรรมการอืน่ตามความเหมาะสม
• ! ควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตอํ านาจในการดํ าเนินการดังตอไปน้ี จะกระทํ าไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน

ทั้งนี้ กํ าหนดใหรายการทีก่รรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสียในเร่ืองน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

• ! เร่ืองที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน
• ! การทํ ารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรือขอกํ าหนดของตลาดหลัก

ทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน
• ! นอกจากน้ันในกรณีตอไปน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุม

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-! การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางสวนท่ีสํ าคัญ
-! การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
-! การทํ า แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ี
สํ าคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกํ าไรขาดทุนกัน

-! การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
-! การเพ่ิมทุน การลดทนุ การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ

9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที ่14 กุมภาพันธ 2546 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํ านวน 3 ทาน มีรายชื่อดัง

ตอไปนี้
1. นายจํ ารัส สวางสมุทร ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน กรรมการบริหาร
3. นายมนตรี ฐิรโฆไท กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหาร
• ! มีอํ านาจสั่งการ วางแผน และดํ าเนินกิจการของบริษัทฯใหเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯกํ าหนด
• ! กํ าหนดกลยุทธทางการตลาด
• ! กํ าหนดนโยบายเก่ียวกับการลงทุน/ การระดมทุน
• ! มีอํ านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงิน

เดือน คาตอบแทน เงินโบนัส ส ําหรับพนักงานระดับผูอํ านวยการฝาย
• ! มีอํ านาจพิจารณากํ าหนดสวัสดิการพนักงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ ประเพณีปฏิบัติ และสอด

คลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู
• ! พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการ
บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย รวมทั้งรายการทีกํ่ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันและการไดมา
หรือจํ าหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย

9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 

28 เมษายน 2546
1.  นาย ธนเดช มหโภไคย ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ กรรมการตรวจสอบ
3.  พลโทเกรียงไกร กํ าแหงฤทธิรงค กรรมการตรวจสอบ

    
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
1.! ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีเพียงพอและเช่ือถือได
2.! ดูแลใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.! การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
4.! ดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติตามขอกํ าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวของ
5.! ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
6.! จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํ าป เพ่ือเสนอในรายงานประจํ าปของบริษัทฯ ซ่ึงเปน
การสรุปปฏิบัติงานในปที่ผานมา รวมท้ังการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจํ าปของบริษัทฯ

7.! หนาที่อื่นที่อาจก ําหนดเพ่ิมเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการดํ ารงตํ าแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตํ าแหนงตาม
วาระอาจแตงตั้งใหกลับมาใหมได ในกรณีท่ีตํ าแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอืน่ใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจ
เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกํ าหนดโดยบุคคลท่ีเขาเปนกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยูในต ําแหนงไดเพียงวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนทดแทน
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สํ านกังานตรวจสอบภายใน
ปจจุบันบริษัทฯไดจัดตั้งสํ านักงานตรวจสอบภายในข้ึนเพ่ือทํ าหนาท่ีวิเคราะห ประเมิน ใหคํ าปรึกษา

ตลอดจนใหขอเสนอแนะและขอมูลเพ่ือสนับสนุนแกผูปฏิบัติงาน โดยผูตรวจสอบภายในจะปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมนิ
ผลการดํ าเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรอยางเปนอิสระ การมีผูตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการชวยเหลือผู
ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัทฯใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และสนับสนุนใหมีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลภายใตคาใชจายที่เหมาะสม โดยจะทํ าหนาท่ีหลักดังน้ีคือ

-!ตรวจสอบใหขอมูลของบริษัทมีคุณภาพสมบูรณและเชื่อถือไดทั้งขอมูลดานการเงินและขอมูลตางๆที่
เก่ียวของกับการดํ าเนินธุรกิจ เพ่ือปองกันการร่ัวไหลทางดานการเงินและบัญชี

-!ตรวจสอบดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ตางๆท่ีเก่ียวของ

-! ดูแล ปองกันระวังและรักษาทรัพยสินของบริษัทฯ
-!ดูแลใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การดํ าเนินงานท่ีกํ าหนดไว

-!รายงานการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทในทันทีเมื่อพบการกระทํ าการ
ใด ๆที่ไมปกติและอาจกอใหเกิดความเสียหายกับบริษัท

-!ประเมินการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท
-!ดูแลความถูกตองในเร่ืองการเขาทํ าสัญญาใด ๆ ของบริษัทฯ

การตั้งฝายตรวจสอบภายในดังกลาวชวยใหเกิดความโปรงใสในการดํ าเนินธุรกิจและเพ่ิมความม่ันใจใหกับ
นักลงทุนอีกทางหน่ึง โดยบริษัทคาดวาจะมีพนักงานในฝายน้ีประมาณ 1-2 คน ในปจจุบันบริษัทฯมีพนักงาน 1 ทานรักษา
การในตํ าแหนงรักษาการผูจัดการสํ านักงานตรวจสอบภายใน และอยูระหวางการคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีประสบการณเพ่ือทํ า
หนาท่ีดังกลาวเพ่ิมเติม

9.1.3 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท
ณ วันที ่14 กุมภาพันธ 2546 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํ านวน 8 ทาน มีรายชื่อ

ดังตอไปน้ี
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นายจํ ารัส  สวางสมุทร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
3. นายมนตรี  ฐิรโฆไท ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
4. นายสรศักด์ิ  ลิขิตรุจานนท ผูอํ านวยการฝายธุรกิจระบบคอมพิวเตอร
5. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ ผูอํ านวยการฝายธุรกิจผลิตซ้ํ าซอฟตแวร
6. นายสามารถ วงษวันทนีย ผูอํ านวยการฝายธุรกิจภูมิสารสนเทศ
7. นายนท ี กิตติวิทยเชาวกุล ผูอํ านวยการฝายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีของประธานเจาหนาท่ีบริหาร
• ! เปนผูตัดสินใจในเร่ืองที่สํ าคัญของบริษัท กํ าหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของ

บริษัท รวมถึงการกํ ากับดูแลการดํ าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิด
ชอบตอคณะกรรมการบริษัท
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• ! มีอํ านาจอนุมัติคาใชจาย หรือการจายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซ้ือขายทรัพยสิน
ถาวรของบริษัทตามทีไ่ดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแลว

• ! มีอํ านาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงิน หรือการลงทุน หรือการซ้ือขายทรัพยสินถาวรของบริษัท
แตละคร้ัง มูลคาไมเกิน 2 ลานบาท

• ! มีอํ านาจอนุมัติการจัดซ้ือจัดจาง การเขาทํ าสัญญา การจายเงิน หรือการทํ านิติกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียว
ของกับธุรกิจการคา โดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัท

• ! พิจารณาเร่ืองการระดมทุนของบริษัท เพ่ือนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
• ! มีอํ านาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กํ าหนดอัตราคาจาง ใหบํ าเหน็จรางวัล ปรับข้ึนเงิน

เดือน คาตอบแทน เงนิโบนัส ส ําหรับพนักงานระดับต่ํ ากวาผูอํ านวยการฝายลงมา
• ! มีอํ านาจกระทํ าการ และแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท ตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของ และ

เปนประโยชนตอบริษัท
• ! อนุมัติการแตงต้ังท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ที่จํ าเปนตอการดํ าเนินงาน
• ! ดํ าเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท

แตทั้งน้ี การอนุมัติรายการของประธานเจาหนาท่ีบริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการท่ีทํ าให
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทยอย รวมท้ังรายการท่ีกํ าหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํ ารายการท่ีเก่ียวโยง
กันและการไดมาหรือจํ าหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทฯหรือบริษัทรวม เพ่ือใหสอดคลองกับขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยในเร่ืองดังกลาว

คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซ่ือ

สัตยสุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะดํ าเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง มีความเขาใจและรับผิด
ชอบตอสาธารณชนและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ กจ. 12/2543 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อยาง

ไรก็ตามบริษัทฯ ไดกํ าหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัทฯดังน้ี

วิธีการแตงต้ังกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯจะทํ าหนาที่เปนคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํ ารงตํ าแหนงคณะ

กรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผูถือ
หุนรายใหญของบริษัทฯท่ีมีประสบการณ อยางไรก็ตามการแตงต้ังกรรมการใหมจะผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ซ่ึงมีกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย

นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการจะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ขอบังคับของ
บริษัทฯกํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี

(ก)! ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํ านวนหุนท่ีตนถือ
(ข)! ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (ก) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
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กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(ค)! บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลํ าดับถัดมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานที่ประชุม
เปนผูช้ีขาด

ทั้งน้ีการพนวาระตํ าแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการซ่ึงตองพนวาระทกุป
ตามมติที่ประชุมสามัญประจํ าป แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงต้ังกลับเขามาใหมได

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ในป 2545 กรรมการบริษัทฯมีจํ านวนท้ังส้ิน 6 คน (ในป 2545 นับรวม นายระวิ คอสิริ และนาย สิทธิชัย

โภไคยอุดม ดวย เน่ืองจากยังมีฐานะเปนกรรมการอยู) แบงเปนกรรมการท่ีมีฐานะเปนพนักงานบริษัทฯ 2 คน และ
กรรมการท่ีไมไดเปนพนักงานบริษัทฯ 4 คน โดยมีคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมทั้งสิ้น 65,000 บาท
ในป 2545 เงินเดือนและโบนัสของผูบริหารระดับสูงในป 2545 ทั้งหมด 7 ราย (ไมนับนายมนตรี ฐิรโฆไท เน่ืองจากเขามา
รับตํ าแหนงในป 2546) มีรายละเอียดตามตาราง

ประเภทคาตอบแทน คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ (บาท)
เงนิเดือน 5,703,954
โบนัส 464,307
รวม 6,168,261

9.3.2 คาตอบแทนอื่น ๆ
บริษัทฯไดจัดใหมีกองทุนสํ ารองเล้ียงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 3

โดยในป 2545 ผูบริหารท้ัง 7 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯทั้งสิ้นจํ านวน 120,116.04 บาท

9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
ที่ผานมา เน่ืองจากบริษัทมีสถานะเปนบริษัทจํ ากัด คณะกรรมการบริษัทฯจึงยังไมมีการวางแนวทางเก่ียวกับขอ

พึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย (“ขอพึง
ปฏิบัติที่ดี“) ตอมาบริษัทแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและมีแผนการจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯจึงไดจัด
เตรียมความพรอมโดยการสรรหากรรมการ/ผูบริหารที่มีความรูและประสบการณที่จะดํ าเนินธุรกิจตามนโยบายท่ีไดกํ าหนด
ไว รวมถึงการตรวจสอบดูแลใหคํ าแนะนํ าตางๆ ในการดํ าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและกอให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนโดยรวม
ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายรวมกันกํ าหนดแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทฯและไดวางแนวทางใน
การปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ขอ
พึงปฏิบัติ”) ในเร่ืองตางๆ เชนบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การแตงตั้งและการดํ ารงตํ าแหนง
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กรรมการ การกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการ การประชุมคณะกรรมการและผูถือหุน การรายงานขอมูลทางการเงิน อยางไร
ก็ตามในสวนของการแตงต้ังกรรมการเฉพาะเร่ืองยังไมไดมีการแตงต้ังอยางเปนทางการ เชน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทฯไดดํ าเนินการตามขอบังคับของกฎหมายมหาชนอยางครบถวน
โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯและผูบริหารไดรวมกันกํ าหนดแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการบริษัทฯใหเปนไปตามแนว
ทางของขอพึงปฏบัิติท่ีดีในเร่ืองตางๆ อาทิเชน บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกั
ทรัพย การแตงตั้งและการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการ การกํ าหนดคาตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯและผูถือหุน ตลอดจนการรายงานขอมูลทางการเงิน โดยมีหลักการของการกํ ากับดูแลกิจการท่ีดีดังน้ี

9.4.1 นโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
บริษัทฯไดกํ าหนดนโยบายเก่ียวกับการกํ ากับดูแลกิจการดังน้ี
• ! ดูแลใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• ! จัดใหมีกํ าหนดโครงสรางบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน
• ! ดํ าเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเนนใหมีการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนตอนักลงทุนในเวลาที่

เหมาะสม
• ! จัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดํ าเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และมีการ

ประเมินความเสี่ยง พรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเส่ียงอยางสม่ํ าเสมอและ
เหมาะสม

• ! ดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูก
ตองและชอบธรรม

9.4.2 ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
ที่ผานมาบริษัทฯไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนโดยไดอํ านวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทั้งสถานที่จัด

ประชุมซ่ึงเปนสํ านักงานใหญของบริษทซึ่งอยูกลางใจเมือง สะดวกตอการเดินทาง โดยทางบริษัทฯไดจัดสงหนังสือเชิญ
ประชุมใหกับผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กํ าหนดในขอบังคับของบริษัทฯ และไดจัดสงสาร
สนเทศของบริษัทใหกับผูถือหุนไดศึกษาอยางเทาเทียมกัน นอกจากน้ีบริษัทฯไดจัดทํ ารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลว
เสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถือหุนและไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบ สามารถใหผูถือหุนตรวจสอบ
ไดเมื่อตองการ

9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
บริษัทฯใหความส ําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีเก่ียวของไดแก
• ! พนักงานบริษัท : บริษัทฯปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนท่ีเปน

ธรรมและเหมาะสม
• ! คูคาและเจาหน้ี : บริษัทฯปฏิบัติตอคูคาและเจาหน้ีอยางเปนธรรมและเปนไปตามเง่ือนไขทางการ

คา ตามสัญญาที่ตกลงทํ ารวมกัน
• ! ลูกคา : บริษัทฯใหการบริการกับลูกคาอยางมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของลูก

คาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความส ําคัญถึงคุณภาพสินคาและบริการในราคาที่เหมาะสม
• ! คูแขงขัน : บริษัทฯปฏิบัติตามกฏกติการการแขงขันท่ีดีและไมละเมิดกฏการแขงขัน
• ! ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆท่ีถูกตองและ

โปรงใส
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9.4.4 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาท่ีเพียงพอ และไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมี

โอกาสอยางเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคํ าถามไดเมื่อตองการตามกฏระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่
เสนอ นอกจากน้ีบริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการทุกคนในแตละคณะเขารวมประชุมเพ่ือตอบคํ าถามในที่ประชุมผูถือหุน

9.4.5! ภาวะผูน ําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของ

บริษัท ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ และงบประมาณของบริษัทฯ  และติดตามกํ ากับควบคุมดูแล ใหฝายจัดการดํ าเนินการใหเปน
ไปตามนโยบายที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกกิจการและสรางผลตอบ
แทนที่ดีใหกับผูถือหุน และตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสมํ่ าเสมอ มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตอง
ครบถวนมีมาตรฐานและโปรงใส

คณะกรรมการบริษัทฯไดกํ าหนดบทบาทและอํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนา
ที่บริหารและกํ าหนดอํ านาจการอนุมัติตามขอบเขตและหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละฝาย ต้ังแตฝายจัดการจนถึงฝาย
บริหาร โดยอํ านาจการอนุมัติสูงสุดเปนของกรรมการ

9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯไดมีมาตราการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกํ าหนดใหกรรมการอสิระเขา

รวมพิจารณาอนุมัติรายการะหวางกันตามรายละเอียดขอ 11 นอกจากน้ีทางบริษัทฯไดเปดเผยรายละเอียดของรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตราฐานการบัญชีที่กํ าหนด โดยในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯไดมีการปรับ
โครงสรางการถือหุน เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน นอกจากน้ีทางบริษัทฯไดมีนโยบายหามไมให
กรรมการและผูบริหารนํ าขอมูลของบริษัทฯไปใชไมวาทางตรงหรือโดยทางออม โดยไดกํ าหนดนโยบายไวในขอ 9.5

9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯไดกํ าหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน          

( Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดรับทราบถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจและมีจริย
ธรรมในการดํ าเนินธุรกิจ และตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตย สุจริต และคํ านึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯและผูถือหุนเปนสํ าคัญ พรอมกับไดมีการ
กํ าหนดขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานเพ่ือใหพนักงานท่ัวไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ซ่ึง
ไดกํ าหนดในขอบังคับดังกลาวใหมีการกํ าหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดังกลาวดวย

9.4.8 การถวงดุลของกรรมการทีไ่มเปนผูบริหาร
จากขอบังคับบริษัทที่กํ าหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วัน

ที่ 28 เมษายน 2546 คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบดวยกรรมการจํ านวน 6 คน เปนกรรมการท่ีไมไดเปนลูกจางของ
บริษัทจํ านวน 3 คนหรือคิดเปนครึ่งหนึ่งของจ ํานวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระดังกลาวไดรับการแตงต้ังจากท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนประจํ าปของบริษัท อินเตอรแนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน
2546 ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
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9.4.9 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
• ! บริษัทฯจัดใหมีคาตอบแทนแกกรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพไว ไมมีการจายคาตอบแทนท่ีเกินควร นอกจากน้ีคาตอบแทนกรรมการจาย
ในระดับที่เปรียบเทียบไดกับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแตละคน ท้ังน้ีกรรมการท่ีเปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับผลการดํ าเนิน
งานของบริษัทฯและผลปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน

• ! บริษัทฯกํ าหนดใหคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับผล
งานของบริษัทฯและการปฏิบติงานของผูบริหารแตละคน

• ! การกํ าหนดคาตอบแทนดังกลาวจะดํ าเนินการดวยความโปรงใสและไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน
• ! บริษัทฯกํ าหนดนโยบายเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํ านวนคาตอบแทนของกรรมการและผู

บริหารระดับสูงในรายงานประจํ าปตามที่ ก.ล.ต. กํ าหนด

9.4.10 การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯกํ าหนดใหบริษัทฯจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอคร้ัง โดยประธานคณะกรรมการมนีโยบาย

สงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม เพ่ือท่ีจะใหฝายจัดการเสนอเร่ืองและ
สามารถอภิปรายปญหาสํ าคัญไดอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยบริษัทไดนํ าสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูล
ประกอบวาระการประชุมตางๆ ใหคณะกรรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กํ าหนดในขอบังคับ
บริษัทฯ โดยกํ าหนดใหกรรมการมีหนาท่ีตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังยกเวนในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ

9.4.11 คณะอนุกรรมการ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอยดังน้ี
• ! คณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดในขอ 9.1.2
โดยในแตละชุดกรรมการไดมีการกํ านหนดขอบเขตอํ านาจหนาท่ีไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามปจจุบัน

บริษัทฯยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกํ าหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากองคกรของ
บริษัทฯยังเล็กและไมซับซอน

นอกจากน้ีบริษัทฯมีนโยบายแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2546 ตาม
นโยบายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

9.4.12 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดทํ ารายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํ ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกันไปกับ
รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจํ าป

9.4.13 ความสัมพันธกับผูลงทุน
ในการนํ าบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ตอประชาชนเปนคร้ังแรกน้ันบริษัทฯไดเปดเผยขอมูลตางๆทั้งขอมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือชี้ชวนตอผูลงทุน รวมถึงขอมูลแสดงฐานะทางการเงิน อยางถูกตองและครบถวน ตาม
เกณฑที่กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํ านักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ภายหลังที่
หุนสามัญของบริษัทฯไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเปดสารสนเทศท่ีสํ าคัญของบริษัทฯ
อยางถูกตอง ทันเวลาและโปรงใส ตามมาตราฐานและเกณฑท่ีกํ าหนดโดยสํ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
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ประเทศไทย โดยปจจุบันไดมอบหมายใหฝายการเงิน ฝายบริหาร และฝายประชาสัมพันธเปนผูรับผิดชอบในการส่ือสารกับ
ผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูท่ีสนใจท่ัวไป

9.5 การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

รวมทั้งซ้ือขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนท่ีงบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนในระหวางท่ีหลักทรัพยของ
บริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในบริษัทฯดังน้ี

• ! การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เก่ียวกับหนาท่ีผูบริหารท่ีตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ
และบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

• ! บริษัทฯจะกํ าหนดให กรรมการ และ ผูบริหาร ของบริษัท รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํ านักกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

• ! บริษัทฯจะดํ าเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารท่ีไดรับทราบขอมูลภายในไมควรซ้ือ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯภายในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน พรอมแจง
ใหทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมายหากพนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารได
ใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีสอไปในทางท่ีบริษัทฯไดรับความเสียหาย

9.6 บุคลากร
ณ วันที ่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 บริษัทฯและบริษัทยอย มีพนักงานท้ังหมด 85 คน มีพนักงานของบริษัทฯ

จํ านวน 73 คน และพนักงานของบริษัทยอยมีทั้งสิ้น 12 คน โดยแบงจํ านวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักไดดังน้ี

สายธุรกิจ จํ านวนคน
รวบรวมระบบคอมพิวเตอร 18
รวบรวมระบบเครือขาย 7
ผลิตซ้ํ าซอฟตแวร 10
ภูมิสารสนเทศ 8
จํ าหนายสินคาไอที 12
หนวยงานสนับสนุน 30

รวม 85

โดยมีคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2545 แยกตามลักษณะคาตอบแทน ดังน้ี

คาตอบแทน จํ านวนเงิน (บาท)
เงนิเดือน 11,864,174
โบนัส 1,912,175

เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 268,992
รวม 14,045,341



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
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นอกจากน้ีบริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่ส ําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยจัดอบรมใหความรูความเขาใจในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับ

หนวยงานน้ัน ๆ อยางสมํ่ าเสมอ เชนความรูในการขาย ความรูทางดานเทคนิค การพัฒนาโปรแกรม ความรูเก่ียวกับระบบ
และผลิตภัณฑ ซอฟตแวร รวมถึงการสงบุคลากรเขาฝกอบรมและศึกษาในสาขาตางๆท่ีเก่ียวของกับหนวยงานเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิภาพในการทํ างานและรูจักเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลา และแตละหนวยงานมีแผนสงเสริมพนักงานในหนวยงานของ
ตนท่ีมีความรูความสามารถใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพท่ีตนรับผิดชอบอีกดวย โดยในป 2545 บริษัทฯมีคาใชจาย
ในการพัฒนาบุคลากรท้ังส้ิน 529,975 บาท
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