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9. การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักตรวจสอบภายใน

สํานักกรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการผูจัดการใหญ ฝายกิจกรรมภายใน

ฝายบุคคลและธุรการ

หัวหนาคณะเจาหนาที่
ดานโครงการพิเศษ

หัวหนาคณะเจาหนาที่
ดานการเงิน

หัวหนาคณะเจาหนาที่
ดานปฏิบัติการ

ฝายการตลาด

ฝายขาย

ฝายบริการลูกคา

ฝายพัฒนาโปรแกรม
ระบบงาน

ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายการเงิน

ฝายบัญชี
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9.2 รายชื่อคณะผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท  ประกอบดวย

1. นายธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพงษเทพ ผลอนันต รองประธานกรรมการบริษัท
                                              กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ* กรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการใหญ

4. นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการ
5. นายสุรพร รักตประจิต*  กรรมการ

 กรรมการบริหาร  และ
 หัวหนาคณะผูบริหารโครงการพิเศษ

6. นายชาติชาย เย็นบํารุง กรรมการ
7. นายกิจจา เหลาบุญชัย* กรรมการ

 กรรมการบริหาร  และ
หัวหนาคณะผูบริหารดานปฏิบัติการ

8. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายเมตตา  จารุจินดา เลขานุการบริษัท

* กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท

2. กําหนดเปาหมาย แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท  ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับ เวนแตกรณีตอไปนี้ คณะกรรมการตอง
ไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อ่ืนมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน

3. คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะ
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กรรมการบริษัทกําหนด โดยไมกระทบถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผล
ประโยชนอยางอื่นในฐานะที่เปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

4. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ก็ได

5. มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเปนกรรมการ
อยางแทจริง และมีความตั้งใจท่ีจะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง

6. จะตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ ดําเนินงานโดยรักษาผลประโยชนของผูถือหุน มีการเปด
เผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวน มีมาตรฐานและโปรงใส

7. คณะกรรมการบริษัทตองจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการ อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

8. ดําเนินการอื่นใดตามที่กฎหมาย หรือ ที่ประชุมผูถือหุนมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร  ประกอบดวย

1. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ ประธานกรรมการบริหาร

2. นายสุรพร รักตประจิต กรรมการบริหาร

3. นายกิจจา เหลาบุญชัย กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอด
ถึงการเขาไปค้ําประกัน หรือการชําระหรือจายเงินเพ่ือธุรกรรมตามการคาปกติของบริษัทมีการกําหนดวง
เงินสําหรับแตละรายการอยางชัดเจน โดยวงเงินดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนิน
การของบริษัทซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดีวงเงินดังกลาวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว จะตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการบริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใด (ตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย หรือ กลต.ประกาศกําหนด) กับบริษัทหรือบริษัท
ยอย ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑวิธีการ และการเปดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

2. ใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธธุรกิจ และเปาหมายของบริษัทเพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

3. ใหความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจายประจําปตามที่กรรมการผูจัดการเสนอ

4. กําหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทน เงินเดือน คาจาง และโครงสรางเงินเดือน
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5. ปฏิบัติงานและดําเนินกิจการใหเปนไปตามนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบ

8. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมของกรรมการบริหารอยางนอยเดือนละครั้ง

9. คณะกรรมการบริหารมีหนาที่ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน กรณีเกิดเหตุการณทุจริตหรือ
สงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวย

1. นายโชคชัย ต้ังพูลสินธนา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายศรีภพ สารสาส กรรมการตรวจสอบ

3. นายพงษเทพ ผลอนันต             กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเพียงพอ

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน ใหมีความถูกตองและครบถวน

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. คณะกรรมการตรวจสอบตองจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

9. คณะกรรมการตรวจสอบจะตองจัดทํารายงานการตรวจสอบ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท

คณะผูบริหาร  ประกอบดวย

1. นายศิริพงษ  อุนทรพันธุ กรรมการผูจัดการใหญ
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2. นายกิจจา  เหลาบุญชัย หัวหนาคณะผูบริหารดานปฏิบัติการ

3. นายสุรพร รักตประจิต หัวหนาคณะผูบริหารดานโครงการพิเศษ

4. นายวีรชัย  จันทรนิภาพงศ หัวหนาคณะผูบริหารดานการเงิน

5. นายเมตตา  จารุจินดา ผูอํานวยการอาวุโส สํานักประธานกรรมการ

6. นางเนตรนภิส  อุนทรพันธุ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายกิจกรรมภายใน

7. นายริชารด  เอ็ดเวิรด  ลูโป ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายพัฒนาธุรกิจ

8. นายชุมเกียรติ  เลาเสรีวัฒนกุล ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายการตลาด

9. นายอนุรัตน  ดั่นธนสาร ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายขาย

10. นายสุพัฒน  ดุลยคุปต ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายบริการลูกคา

11. นายราลฟ  ฮุนเดิรทมารค ผูอํานวยการอาวุโส  ฝายพัฒนาโปรแกรมระบบงาน

12. นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ ผูอํานวยการอาวุโส  สํานักตรวจสอบภายใน

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการใหญ

1. ปฏิบัติงานและดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย โดยอยู
ภายใตวัตถุประสงค กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้มีการกําหนดวงเงินสําหรับแตละรายการอยาง
ชัดเจน โดยมีวงเงินสูงสุดไมเกินวงเงินที่กําหนดไวตามระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทซึ่ง
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแลว อยางไรก็ดีวงเงินดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสมโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาว จะตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหกรรมการผูจัดการใหญสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามที่คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย หรือ กลต.ประกาศกําหนด ) กับบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑวิธีการ และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน

2. จัดทําแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ งบประมาณรายจายประจําป เสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร

3. ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ กลยุทธธุรกิจและงบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหาร

4. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารโดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝกอบรม
การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานบริษัท

5. มีอํานาจแตงตั้ง ถอดถอนเจาหนาที่ของบริษัทในตําแหนงที่ตํ่ากวากรรมการผูจัดการใหญ

6. ปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามหลักเกณฑวิธีการ
ตางๆ จะเปนไปตามเกณฑขอบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และไมเกิน 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูที่มีคุณ
สมบัติตามที่กฎหมายกําหนด

2. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้

. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

. ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลไป

. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้
ขาด

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการหรือผูบริหารสวนใหญจากคําแนะนําของกรรมการ และ/หรือผูบริหารปจจุบัน หลังจาก
นั้นคณะกรรมการจะรวมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคคลดังกลาว เชน พิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบ
การณการทํางาน และชื่อเสียงภายในวงการ เปนตน   

9.4 คาตอบแทนผูบริหารในป 2545

จํานวนราย คาตอบแทน (บาท) ประเภทของผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท 3 80,000 เบ้ียประชุม

คณะกรรมการบริหารและผูบริหาร 12 28,175,544 เงินเดือน และโบนัส

หมายเหตุ : ในป 2545 บริษัทมีกรรมการบริษัท 3 ทานและเม่ือครบวาระการดํารงตําแหนง มีเพียงทานเดียวที่ยังคงดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการบริษัทในชุดปจจุบัน คือ คุณศิริพงษ อุนทรพันธุ

9.5 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดศึกษาแนวทางของการที่จะเปนบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
กําหนดไว โดยบริษัทไดนําขอกําหนดดังกลาวมาเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการดําเนินการตั้งแตการสราง
ความโปรงใสในการทํางานสามารถตรวจสอบได มีการบริหารความเสี่ยง การดําเนินการใหมีการกําหนดจริยธรรม
ในการทําธุรกิจ มีการจัดทําระบบควบคุมภายในตางๆ รวมถึงการใหความสําคัญและความเทาเทียมกันของผูถือ
หุน และการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
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9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดังนี้

1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารระดับตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. บริษัทจะกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ
ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง กอนที่งบ
การเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณะชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอ
บุคคลอื่น

นอกจากนี้ เพ่ือใหพนักงานทุกคนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในองคกร บริษัทไดระบุแนว
ทางดังกลาวเพ่ิมเติมในคูมือพนักงาน

9.7 นโยบายดานบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน บริษัทจึงใหความสําคัญ
และวางแนวนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือใหบุคลากรของบริษัทมีความรู ความ
ชํานาญ และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการแกลูกคาของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ

และในป 2546 บริษัทไดต้ังงบประมาณคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรจํานวน 5 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 5
ของงบประมาณรายจายประจําปของบริษัท

ปจจุบัน บริษัทมีพนักงานจํานวน 118 คน ซึ่งสามารถจําแนกตามฝายไดดังนี้

ผูบริหาร 12 คน

ฝายขายและฝายการตลาด 25 คน

ฝายบริการลูกคา 45 คน

ฝายพัฒนาโปรแกรมระบบงาน 11 คน

ฝายการเงิน 8 คน

ฝายบุคคลและธุรการ 17 คน

รวม 118 คน
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ในป 2545 บริษัทจายคาตอบแทนใหแกพนักงานจํานวน 75.47 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาคอมมิชชั่น
และโบนัส


