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9. การจัดการ
9.1
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
คุณสุพันธุ มงคลสุธี
กรรมการผูจัดการ
คุณวีระชัย ศรีขจร

รองกรรมการผูจัดการ
(วาง)

รองกรรมการผูจัดการ
(วาง)

ผูจัดการฝายขายและพัฒนา
แบบพิมพพิเศษ
คุณมานพ บุญประกอบลาภ

สวนตรวจสอบภายใน
คุณณัฐิมา โพธิ์แดง

ผูจัดการฝายโรงงาน
คุณภาคภูมิ ภูอุดม

ผูจัดการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คุณชัยยันต บุญชัยเจริญ
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รองกรรมการผูจัดการ
คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ

ผูจัดการฝายอํานวยการ
(วาง)

ผูจัดการฝายการเงิน
คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
รักษาการแทน

ผูจัดการฝายบัญชี
คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
รักษาการแทน
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คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
หมายเหตุ:

รายชื่อ
ตําแหนง
นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
กรรมการ, รองกรรมการผูจัดการ และ เลขานุการบริษัท
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
1
นายเศกสรรค บางสมบุญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายโย ชี ตอง
กรรมการ
พลตํารวจตรี พิทักษ จารุสมบัติ
กรรมการ
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล
กรรมการ
1
นายเศกสรรค บางสมบุญ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2548 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ไดอนุมัติ
แตงตั้งนายวิสสุต เศรษฐบุตร เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่ม

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2548 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เสนอใหกรรมการอยางนอย 2 ทานลง
ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทไดแก นายสุพันธุ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรี
ขจร และนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
2. หามประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดหรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชน
ตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
3. ตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ
ที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
5. ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของ
บริษัท
6. ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใน
การประชุมสามัญประจําป
7. พิจารณาอนุมัติการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ประวัติการทําผิดของกรรมการ
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเปนองคประกอบหรือกลไกที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันวา “ธรร
มาภิบาล” ขององคกร ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ในบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
2. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัท
บริษัทยอย และ บริษัทรวม
3. ไมเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารระดับสูงหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
กรรมการอิสระตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2
นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
กรรมการตรวจสอบ
3
นายเศกสรรค บางสมบุญ1
กรรมการตรวจสอบ
1
หมายเหตุ: นายเศกสรรค บางสมบุญ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2548 และตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548 ไดอนุมัติ
แตงตั้งนายวิสสุต เศรษฐบุตร เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพิ่ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานการปฎิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองครบถวน
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษทั ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ

ในป 2547 บริษัทไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยมีกรรมการที่
เขารวมประชุม ในแตละครั้งดังนี้
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การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ
16
23
10
9ส.ค. 8พ.ย. 10ก.พ
24
27ก.ค 3พ.ย 24ธ.ค.
ก.พ.
เมษ.
พ.ค.
เมษ.
นายสุพันธ มงคลสุธี
/
/
/
/
/
นายวีระชัย ศรีขจร
/
/
/
/
/
/
/
/
/
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
/
x
/
x
/
นายสมชาย คุรุจิตโกศล *
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
/
/
/
x
x
/
/
/
/
/
นายเศกสรรค บางสมบุญ
ไดรับการแตงตั้งเมื่อ 8 พ.ย.47
x
นายโย ชี ตอง
/
x
/
x
x
นายฟอง คี ลุน
/
/
/
/
/
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล
/
/
/
/
/
พลตํารวจตรี พิทักษ จารุสมบัติ
x
x
x
/
นาย ขรรคชัย ลาภาวิวัฒน
/
ครบกําหนดตามวาระ
หมายเหตุ : * ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการตรวจสอบแทน นาย วีระชัย ศรีขจร เมื่อ 8 พ.ย.47
/ = เขารวมประชุม
x = ไมเขารวมประชุม
ผูบริหารของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้
ลําดับ
รายชื่อ
1 นายสุพันธุ มงคลสุธี
2 นายวีระชัย ศรีขจร
3 นางสาวศิรวิ รรณ สุกัญจนศิริ
4
5
6

นายมานพ กุลประกอบลาภ
นายชัยยันต บุญเจริญชัย
นายภาคภูมิ ภูอุดม

ตําแหนง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการฝายบัญชีและฝายการเงิน
ผูจัดการฝายขายและพัฒนาแบบพิมพพิเศษ
ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูจัดการฝายโรงงาน

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของ
บริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดย
สรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ
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2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ และควบคุม
กํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจาย
ประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่
ประชุมคราวตอไป
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยไมมีการจํากัดวงเงินไว
5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน
การค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50
ลานบาท
7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และดานการ
ปฏิบัติการอื่นๆ
8. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงิน
คาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
9. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
โดยอยูภายใตการควบคุมของประธานกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาว มีอํานาจ
ตามที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
ประธานกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้น
ๆ ไดเห็นสมควร
ทั้งนี้ อํานาจของประธานกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่ประธาน
กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับ
บริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
4. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใช
จายเงินในการดําเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 10 ลานบาท
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5. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน
การค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 30
ลานบาท
7. กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยรวม
8. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบ
อํานาจชวง และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ
ฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได
กําหนดไว
9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตาง ๆ ไมวา
ภายในและภายนอกบริษัท
10. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท
รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตาง ๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวแก
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
12. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการ
พนจากการเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด
ของบริษัท
13. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
14. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทหรือบริษัทยอยตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
9.2 การสรรหากรรมการบริษัท
การคัดเลือกกรรมการของบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญของผูถือหุน เวนแตกรณีที่ตําแหนงกรรมการ
วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามทาง
กฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
วิธีการเลือกตั้งกรรมการผานที่ประชุมผูถือหุน
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง
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2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะ
แบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคนในฐานะกรรมการ
จํานวนกรรมการบริษัท(ราย)
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2546
204,000.00 บาท
10
เบี้ยประชุม

ป 2547
249,000.00 บาท
10
เบี้ยประชุม

ตารางแสดงคาตอบแทนของกรรมการแตละทานในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ป 2547
ลําดับ
1
2
3
4
5
6*
7
8
9
10
11*

รายชื่อ
นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายวีระชัย ศรีขจร
นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ
นายสมชาย คุรุจิตโกศล
นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
นายเศกสรรค บางสมบุญ
นายโย ชี ตอง
นายฟอง คี ลุน
พลตํารวจตรี พิทักษ จารุสมบัติ
นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล
นายขรรคชัย ลาภาวิวัฒน
รวมผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน(บาท)
34,000
46,000
16,000
47,000
34,000
10,000
26,000
6,000
26,000
4,000
249,000

หมายเหตุ *: ในป 2547 บริษัทจายผลตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ทาน โดยในลําดับที่ 6 ไดรับการแตงตั้ง วันที่ 8
พ.ย. 47 สวนในลําดับที่ 11 ไดครบกําหนดวาระในไตรมาส 1 ของป 2547
ตารางแสดงคาตอบแทนรวมของผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
จํานวนผูบริหาร (ราย)
รูปแบบคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ป 2546
10,093,206.00 บาท
8
เงินเดือน โบนัส และ คาน้ํามัน
รถประจําตําแหนง
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ป 2546
ป 2547
รูปแบบคาตอบแทนอื่น
รถประจําตําแหนง
รถประจําตําแหนง
โทรศัพทมือถือ
โทรศัพทมือถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1)**
668,000 หนวย
หมายเหตุ : * ตั้งแตในชวงไตรมาสที่ 4/2547 มีผูบริหารจํานวน 1 ทาน ไดลาออก และอีก 1 ทานไดถูกโอนยายไปยังซินเน็ค
** โครงการ ESOP 2 ที่จะออกและเสนอขายในป 2548 สําหรับผูบริหารจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,780,000 หนวย
9.4 การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ในสวนของความคืบหนาของการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยกําหนดนั้น บริษัทขอรายงานเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่
ไดรับการแตงตั้ง ในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ มุงเนนความโปรงใส ไมมีสวนไดสวน
เสีย นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนอยางสม่ําเสมอ
2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียม
บริษัทไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและขอมูลเพื่อประกอบ
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ผูถือหุน ไดรับผลตอบแทนที่เทาเทียมกับ รวมถึงการใชสิทธิในการออกเสียง หรือซักถามในที่ประชุม
ลูกคา บริษัทไดมีการทําแบบสํารวจความพึงพอใจ เพื่อใหลูกคาไดแสดงความคิดเห็นในดานคุณภาพ การบริการ และ
ความคิดเห็นอื่นๆที่มีตอบริษัท เพื่อที่บริษัทไดนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความพึงพอใจ
บุคลากร บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหพนักงานไดรับฟงนโยบาย และผลการ
ดําเนินงานของบริษัท นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหซักถามและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ตอผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของ บริษัท มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 14001 ที่ใชควบคุมดูแลสิ่งแวดลอม ทําใหมั่นใจไดวา ชุมชนที่อยู
ในบริเวณใกลบริษัท จะไดรับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เปนพิษ
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัท จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารที่เกี่ยวของ ไดเขารวมประชุม เพื่อสามารถใหขอมูล และตอบคําถามตอ
ผูรวมเขาประชุมไดอยางถูกตอง
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
บริษัทมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน
โดยมีการรวมกันจัดวางนโยบาย
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานอยางใกลชิด
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
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บริษัทไดทําการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดใหการทํารายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
ตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
7. จริยธรรมธุรกิจ
ทางบริษัทอยูระหวางการดําเนินการจัดทํารางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ไดใชเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติตอไป
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ทาน (ดูรายละเอียดใน
หัวขอ 9 การจัดการ) ซึ่งไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการของบริษัท หรือคิดเปนรอยละ 30 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําให
สามารถการถวงดุลในการพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมไดเปนบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแล และการบริหารงานประจํา
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจายคาตอบแทนของบริษัท
ในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยูในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัสและ คาสงเสริมการขาย โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และผูบริหารแตละทาน
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนระยะ นอกจากนั้นหากมีวาระที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ ทางบริษัทอาจ
จัดใหมีการประชุมระหวางการอยางเรงดวนตามแตเห็นสมควร ในป 2547 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
5 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแก
คณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
12. คณะอนุกรรมการ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นที่เกี่ยวของกับวาระพิเศษตางๆ เพื่อนําเสนอแก
คณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติตอไป (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 9 การจัดการ – หนาที่ของกรรมการตรวจสอบ)
13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงานเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทา
งบริษท
โดยทางฝายตรวจสอบภายในจะจัดทํารายงานการตรวจสอบเปนระยะ เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจสอบทําการ
พิจารณาตอไป
14. รายงานของคณะกรรมการ
ในปจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทได รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจําป และประจํา
ไตรมาส นอกจากนี้ยังรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในหัวขอตางๆ (รายละเอียดตามหัวขอ
ที่ 10 การควบคุมภายใน) เพื่อเปดเผยตอผูลงทุนในแบบแสดงรายการขอมูล และรายงานประจําปของบริษัท
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยไดพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุนโดยเริ่มทําการเปดเผยขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบกับ
บริษัทตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้บริษัทยังเปดใหผูลงทุนไดติดตามขอมูลของบริษัท
หรือติดตอกับทางบริษัทและบริษัทยอยผานทาง website ภายใตชื่อ www.tks.co.th และ www. synnex.co.th
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อ
การซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
 มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตยและความสุจริตใจในการดําเนินธุรกิจตอลูกคา บริษัทคูคาและผูถือ
หุน
มีขอกําหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลบริษัทไปเปดเผยหรือ
นําไปใชสวนตนหรือกระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษ
ทางวินัย
 บริษัทไดทําการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท เกี่ยวกับหนาที่การรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัท และ
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการ
รายงานดังกลาวแกบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3 วันทําการ
9.6 บุคลากร
จํานวนพนักงานของบริษัท
จํานวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แบงเปนสายงานหลักไดดังนี้
สถานที่ปฏิบัติงาน
จํานวนพนักงาน (คน)
2547
2546
1. สํานักงาน
68
89
2. โรงงาน
207
182
จํานวนรวม
275
271
จํานวนพนักงานของบริษัทยอย
จํานวนพนักงานบริษัทยอย
1. บริษัท สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
2. บริษัท ซินเน็ค และบริษัทยอย
บริษัท พริซี่ม โซลูชั่น จํากัด
จํานวนรวม

2547
147
471

2546
130
415

618

545

ตารางแสดงคาใชจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงานของบริษัท

คาใชจายผลตอบแทนรวมใหแกพนักงาน (ลานบาท)
รูปแบบผลตอบแทน

ป 2547
ป 2546
63.20
62.73
เงินเดือน โบนัส และคา เงินเดือน โบนัส และคา
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ป 2547
สงเสริมการขาย

ป 2546
สงเสริมการขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1)*
1,832,000 หนวย
หมายเหตุ : * โครงการ ESOP 2 ที่จะออกและเสนอขายในป 2548 สําหรับพนักงานของบริษัทจํานวนรวมทั้งสิ้น 3,220,000 หนวย
ผลตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน
บริษัทมีนโยบายจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อัตราการจายเงินสะสมของบริษัทจะจายในอัตรารอย
ละ 2 ของคาจาง ซึ่งสมาชิกจะจายเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยมีสิทธิรับเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบตามอายุงาน
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทและ สยามเพรส
บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาพนักงาน
โดยไดมีการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการ
จัดการที่ไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน ระบบการจัดเก็บขอมูล ระบบบัญชี เปนตน เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถใชขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ ในสวนของผลิตภัณฑของบริษัท
ไดมีการจัดอบรมใหแกพนักงานขายเพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑและสามารถนําเสนอขอมูลใหแกลูกคาไดถูกตองและครบถวน นอกจากนั้นบริษัทยังไดมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
พนักงาน เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี และนําความสําเร็จมาสูองคกร
บริษัทยอย - ซินเน็ค
ซินเน็ค มีนโยบายในการพัฒนาอยาสม่ําเสมอโดยแบงออกเปน
 ดานการขาย
มีการอบรมพนักงานใหทราบถึงคุณสมบัติของสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆที่ทางบริษัทเปนตัวแทน
จําหนาย โดยมีรายการอบรมเปนรายสัปดาห
 ดานระบบขอมูลสารสนเทศ เนื่องจากทางซินเน็คเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม
การบริหาร Global System จากทางกลุม Synnex ประเทศไตหวันเปนหลัก ทางซินเน็คจึงมีการอบรมพนักงาน
เพื่อใหทราบถึงการใชงานของระบบสารสนเทศตางๆ โดยเฉพาะในสวนของพนักงานขาย ที่มีหนาที่เรียกดู เพิ่มเติม
และแกไขขอมูลจากระบบสารสนเทศของซินเน็ค รวมทั้งเพื่อการใชฐานขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิง
บริหาร
 ดานการใหบริการซอมบํารุง มีการอบรมการซอมบํารุงสินคา โดยจัดรวมกับทางเจาของผลิตภัณฑตางๆ เพื่อให
พนักงานที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความสามารถในการซอมบํารุงสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ
 ดานการบริหารทั่วไป มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานและการบริหารจัดการ โดยจัดอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกบริษัท
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