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9.
การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร

ฝายกํากับและตรวจสอบ
ภายใน

รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
สายงานอํานวยการ

รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารผลิตภัณฑ
และสื่อสารการตลาด

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายโลจิสติค
และสายการประกอบ
ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด 1

ผูอํานวยการ
ฝายการตลาด 2

ผูอํานวยการ
ฝายขาย

ผูจัดการ
ฝายขายภูมิภาค

ผูจัดการสวน
การตลาด 3

ผูอํานวยการฝาย
พัฒนาโครงการใหม

ผูอํานวยการ
ฝายบัญชี

ผูจัดการ
ฝายบัญชี

ผูอํานวยการ
ฝายการเงิน

ผูจัดการ
ฝายซอมเปลี่ยนและ
บริการลูกคา

ผูจัดการ
ฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

ผูจัดการสวน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูจัดการสวน
สื่อสารการตลาด
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9.1

โครงสรางการจัดการ

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อ
นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายวีระชัย ศรีขจร
นายชู วู ตู
นายชี เชียง ฮวง
นายหู เจีย หลง
นายลี ลี เชง
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 เสนอใหกรรมการอยางนอย 2 ทานลงลายมือชือ่ รวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ไดแก นายสุพันธุ มงคลสุธี นายวีระชัย ศรีขจร นายชี เชียง ฮวง
นายชู วู ตู นายหู เจีย หลง และ นาย ลี ลี เชง กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน
หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน
คณะกรรมการได
โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ
หรือมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
คณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การ
เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อ
หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่สําคัญ
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
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8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น
ที่ประกอบกิจการอันสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัทฯ ทําขึ้น
หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวย นายชี เชียง ฮวง นายชู วู ตู นายหู เจีย หลง และ นาย ลี ลี เชง ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษัทที่เปนตัวแทนจากกลุมซินเน็ค ประเทศไตหวัน อันเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ ใน
ประเทศไตหวัน อยางไรก็ดี กรรมการดังกลาวทั้ง 4 ทาน ดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ แตเพียงอยางเดียว และไมมีสวนรวม
ในการบริหารบริษัทฯ อนึ่ง ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 12 มีนาคม 2551 จะพิจารณาใหสัตยาบันใน
การแตงตั้งกรรมการดังกลาว เปนกรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
ประวัติการทําผิดของกรรมการ
- ไมมี คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเปนองคประกอบหรือกลไกที่สําคัญในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือที่เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” ของ
องคกร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปดวย
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหนับ
รวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
3. ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัท
ในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา 2 ปกอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
4. ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
5. ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถอื หุนรายใหญของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกลาว
7. หากดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุมดวย
จะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวและคาตอบแทนที่ไดรับจาก
บริษัทนั้นดวย
8. ไมเปนกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุมที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระตองเปนผูที่ผานกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีรายชือ่
ดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

รายชื่อ
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้
สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได
สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
ใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
ในการจัดใหบริษัทฯ
มีระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ กรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองและครบถวน
ปฏิบัติอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการ
บริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหารของบริษัทฯ ใน
รายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
จัดทํารายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ
ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูล
ในรายงานทางการเงินถึงความถูกตองครบถวนและเชื่อถือได
และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเปนประจําอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง
รวมใหความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตงตั้งการถอดถอน และกําหนดคาตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน จํานวน 2 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2

รายชื่อ
นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายชู วู ตู

ตําแหนง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
กรรมการพิจารณาการลงทุน

ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ มีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบและรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายและหลักการสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดขอจํากัดและขอบเขตในการลงทุนในหลักทรัพย
แตละประเภท
2. อนุมัติประเภทการลงทุนใหมๆ ที่ไมไดอนุญาตไวในนโยบายลงทุน รวมถึงกําหนดขอจํากัดในการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ
3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงผูทําหนาที่ดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ (Custodian)
4. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการลงทุน
ใหเปนไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กําหนด และพิจารณาใหความเห็นตอประเด็นการลงทุนที่มีการนําเขาหารือในที่ประชุม
ผูบริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 7 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

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

รายชื่อ
นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม
นางสาวสุวรรณี แซลี่
นางสาวกิ่งแกว จูทะสมพากร
นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ
นางสาวกมลศรี บุญแจง

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสายงานอํานวยการ
รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบริหารผลิตภัณฑและสื่อสารการตลาด
รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายโลจิสติคและสายการประกอบ
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายบัญชี

ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ
ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกประการ
กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ การใชจายเงินในการ
ดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
กําหนดการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการใหหลักประกัน การค้ําประกันเงินกูหรือสินเชื่อ
หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม
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8. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง และ/
หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ และ/หรือใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ไดกําหนดไว ทั้งนี้ การมอบอํานาจชวงดังกลาว
จะตองมีประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ
10. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัทฯ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามสัญญาและเอกสารทาง
นิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะตองมีประธานเจาหนาที่บริหารและรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คน
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลวแกพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัทฯ
12. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจากการ
เปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพือ่
รักษาระเบียบ วินัย การทํางานภายในองคกร
14. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อํานาจตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมตั ิ
รายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
สําหรับอํานาจอนุมัติวงเงินสําหรับการทําธุรกรรมปกติของบริษัทฯ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2550 ไดมีมติอนุมัติการมอบอํานาจของบริษัทฯ ใหฝายบริหารของบริษัทฯ สําหรับการสั่งจายเช็คเพื่อการสั่งซื้อสินคา
ตามปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้
วงเงินอนุมัติ
เงื่อนไขการลงนามในการสั่งจายเช็ค
ไมเกิน 20,000,000 บาท
เจาหนาที่ระดับประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสายอํานวยการ หรือ
ผูอํานวยการฝายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
เกินกวา 20,000,000 บาท
เจาหนาที่ระดับประธานเจาหนาที่บริหาร ลงนามรวมกับ รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสสาย
อํานวยการ หรือ ผูอํานวยการฝายการเงิน 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของ
บริษัทฯ

9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

บริษัทฯ ไมมีคณะกรรมการสรรหาโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ และไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให
เสนอขายหุนที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี้
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องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไดกําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ จะตองไดรบั อนุมัติจากที่ประชุมใหญของผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะตอง
ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็
ได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนง
กรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม
ในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตอที่ประชุมผูถือหุน โดยแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมี
จํานวนไมนอยกวา 3 คนและมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน จะตองเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีและการเงิน
องคประกอบและการแตงตั้งผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงตั้งผูบริหารจากบุคลากรที่
มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวของ
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9.3

คาตอบแทนผูบริหาร
9.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

กรรมการ
ในป 2549, ป 2550 และระหวาง 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุม
ใหแกกรรมการของบริษัทฯ จํานวน 60,000 บาท, 271,000 บาท และ 327,000 บาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุม
และคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายสุพนั ธุ มงคลสุธี
นายวีระชัย ศรีขจร
นายพุฒพิ ันธ เตยะราชกุล1
นายชู วู ตู
นายหู เจีย หลง
นายชี เชียง ฮวง
นายลี ลี เชง3
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร3
นายวิสสุต เศรษฐบุตร3
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม3
รวม

ป 2549
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
กรรม กรรมการ
การ ตรวจสอบ
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

คาตอบ
แทน
(บาท)
20,000
20,000
20,000
-2
-2
-2
60,000

ป 2550
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม
กรรม กรรมการ
การ ตรวจสอบ
6/6
6/6
5/5
6/6
6/6
5/6
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

คาตอบ
แทน
(บาท)
38,000
35,000
20,000
25,000
25,000
20,000
15,000
33,000
30,000
30,000
271,000

1 ม.ค. – 5 พ.ค. 2551
จํานวนครั้งที่เขา
คาตอบ
ประชุม
แทน
กรรม กรรมการ
(บาท)
การ ตรวจสอบ
2/2
36,000
2/2
30,000
2/2
30,000
0/2
2/2
30,000
1/2
15,000
2/2
2/2
66,000
2/2
2/2
60,000
2/2
2/2
60,000
327,000

ที่มา: บริษัทฯ
หมายเหตุ
1
นายพุฒพิ ันธ เตยะราชกุล ออกจากการเปนกรรมการ ภายหลังจากการแปรสภาพเปนบริษทั มหาชน จํากัด
2
ในป 2549 และป 2550 (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด) บริษทั ฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ผานระบบประชุมทางไกล (VDO
Conference) ซึ่งบริษัทฯ จะจายเบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะสําหรับกรรมการที่เขารวมประชุม ณ สถานที่จัดประชุมเทานั้น โดยบริษทั ฯ ไดกําหนดคาเบีย้ ประชุม
กรรมการ 5,000 บาท/ครัง้
3
กรรมการดังกลาวเปนกรรมการทีไ่ ดรบั การแตงตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ภายหลังจากมีการแปรสภาพเปนบริษทั
มหาชน

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมไดอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ โดยคาเบี้ยประชุมประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ จํานวน 18,000 บาทตอครั้ง และคาเบี้ย
ประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 15,000 บาทตอครั้ง
ผูบริหาร
ประเภทของคาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

ป 2549
จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
5
7.84
5
7.84

ที่มา: บริษัทฯ
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ป 2550
จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
5
9.91
5
9.91

3 เดือน ป 2551
จํานวน จํานวนเงิน
(คน)
(ลานบาท)
5
4.04
5
4.04
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9.4.2 คาตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผูถอื และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 25,000,000 หนวย คิดเปนรอยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนและการ
ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
เพื่อเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ ในชวงเวลาที่ผานมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนในขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯ) โดยกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานของบริษัทฯ จะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในสวนที่ไดประโยชนสูงกวาเพียงทางเดียวเทานั้น
ทั้งนี้ ไมมีกรรมการและพนักงานที่ไดรับจัดสรรเกินรายละ 1,250,000 หุน หรือเกินรอยละ 5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรใน
ครั้งนี้ โดยเกณฑในการจัดสรรขึ้นกับตําแหนงงานและอายุการทํางานของกรรมการและพนักงานแตละราย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,730,000 หนวยใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ และ 5,850,000 หนวยใหแกผูบริหารของบริษัทฯ หรือ
คิดเปนรอยละ 14.92 และ 23.40 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลําดับ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผูบริหารแตละรายไดรับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดง
สัดสวนที่ไดรับจัดสรรเมื่อเทียบกับ
รายชื่อ
สิทธิที่ไดรับการ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
จัดสรร (หนวย)
ในครั้งนี้
กลุมคณะกรรมการ
1. นายสุพันธุ มงคลสุธี
1,250,000
5.00%
2. นายวีระชัย ศรีขจร
400,000
1.60%
3. นายชู วู ตู
400,000
1.60%
4. นายหู เจีย หลง
400,000
1.60%
5. นายชี เชียง ฮวง
400,000
1.60%
6. นายลี ลี เชง
220,000
0.88%
7. นายสมชัย อภิวัฒนพร
220,000
0.88%
8. นายวิสสุต เศรษฐบุตร
220,000
0.88%
9. นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
220,000
0.88%
รวมกลุมคณะกรรมการ
3,730,000
14.92%
กลุมผูบริหาร
1. นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
1,250,000
5.00%
2. นายอนุชิต บุญญลักษม
1,200,000
4.80%
3. นางสาวสุวรรณี แซลี่
1,000,000
4.00%
4. นางสาวกิ่งแกว จูทะสมพากร
1,000,000
4.00%
5. นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ
600,000
2.40%
6. นางสาวกมลศรี บุญแจง
800,000
3.20%
รวมกลุมผูบริหาร
5,850,000
23.40%
รวมกลุมคณะกรรมการและกลุมผูบริหาร
9,580,000
38.32%
ที่มา: บริษัทฯ
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทั้งนี้ในสวนของการปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดนั้น
บริษัทฯ ขอเรียงตามลําดับของหลักการในแตละหัวขอดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยคํานึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่ไดรับ
การแตงตั้ง ในการสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ มุงเนนความโปรงใส ไมมีสวนไดสวนเสีย
นอกจากนั้นบริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลแกผูลงทุนอยางสม่ําเสมอ
2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียม
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนและขอมูลประกอบ รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) กอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ผูถือหุน: ไดรับผลตอบแทนที่เทาเทียมกัน รวมถึงการใชสิทธิในการออกเสียงหรือซักถามในที่ประชุม
ลูกคา:
บริษัทฯ ไดมีการทําแบบสํารวจความพึงพอใจ เพื่อใหลูกคาไดแสดงความคิดเห็นในดานคุณภาพ การบริการ
และความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีตอบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเกิดความพึงพอใจที่สูงสุดแกลูกคา
บุคลากร: บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหพนักงานไดรับฟงนโยบายและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหซักถามและเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ ตอผูบริหาร
บุคคลที่เกี่ยวของ: บริษัทฯ มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 ทําใหมั่นใจไดวา ชุมชน
ที่อยูในบริเวณใกลบริษัทฯ จะไดรับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เปนพิษ
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุม เพื่อสามารถใหขอมูลและตอบคําถามตอผูรวมเขาประชุมได
อยางถูกตอง โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบจะเขารวมประชุมผูถือหุนดวยทุกครั้ง รวมทั้งบริษัทฯ จะ
บันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
บริษัทฯ
มีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน
งบประมาณ และแผนการดําเนินงานอยางใกลชิด

โดยมีการรวมกันจัดวางนโยบาย

6. ความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทฯ ไดทําการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดใหการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนจะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ดําเนินการจัดทํารางแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ไดใชเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร
บริษัทฯ ไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ซึ่งไมไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือคิดเปนรอยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทําใหสามารถการถวงดุลในการพิจารณาวาระการ
ประชุมตางๆ
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่บริหาร จึงอาจทําใหการตัดสินใจในการบริหาร
และการจัดการบริษัทฯ เปนไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปดวย กรรมการฝายผู
ถือหุนชาวไทย 2 ทาน (รวมประธานกรรมการบริษัทฯ) กรรมการฝายผูถอื หุนชาวไตหวัน 4 ทาน และกรรมการอิสระ 3 ทาน ทั้งนี้ มี
กรรมการชาวไทยเพียง 1 ทานเปนผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งทําใหมีการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานได นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารไวอยางชัดเจน (ตามรายละเอียดในขอ 9.2
โครงสรางการจัดการ) ทําใหประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจาหนาที่บริหารไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และมีการถวงดุลในมติที่สําคัญ
ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้ง อํานาจที่มอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนทีมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ ใน
ธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอยูในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม โบนัส และคาสงเสริมการขาย โดยขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
ผูบริหารแตละทาน
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เปนระยะ นอกจากนั้นหากมีวาระที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ ทางบริษัทฯ อาจ
จัดใหมีการประชุมระหวางการอยางเรงดวนตามแตเห็นสมควร ในป 2549 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง และในป
2550 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการจัดสง
หนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมแกคณะกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
12. คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นที่เกี่ยวของกับวาระพิเศษตางๆ เพื่อนําเสนอแก
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาอนุมัติตอไป (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 9 การจัดการ – ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ)
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการลงทุน เพื่อกําหนดนโยบายและหลักการสําหรับการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงการกําหนดขอจํากัดและขอบเขตในการลงทุน
ในหลักทรัพยแตละประเภท (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 9 เรื่อง การจัดการ – ขอบเขตอํานาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการการ
ลงทุน)
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13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละสายงานเพื่อใหเปนไปตามระเบียบของทาง
บริษัทฯ โดยทางฝายตรวจสอบภายในจะจัดทํารายงานการตรวจสอบเปนระยะ เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจสอบทําการพิจารณา
ตอไป
14. รายงานของคณะกรรมการ
ในปจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจําปและประจําไตร
มาส นอกจากนี้ยังรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในหัวขอตางๆ (รายละเอียดตามหัวขอที่ 10
การควบคุมภายใน) เพื่อเปดเผยตอผูลงทุนในแบบแสดงรายการขอมูลและรายงานประจําปของบริษัทฯ
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดพยายามสรางความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุนโดยเริ่มทําการเปดเผยขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบกับ
บริษัทฯ ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปดใหผูลงทุนไดติดตาม
ขอมูลของบริษัทฯ หรือติดตอกับทางบริษัทฯ และบริษัทยอยผานทาง website ภายใตชื่อ www.synnex.co.th
ในสวนของงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) นั้น บริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเฉพาะ แตไดมอบหมายให
นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ เปนผูใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ กับผูลงทุน ผูถือหุน รวมทัง้ นักวิเตราะห
และผูประชาชนทั่วไป โดยสามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-553-8888

9.5

การดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อ
ขายหลักทรัพย ดังนี้


บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดใหหามหนวยงานที่ทราบขอมูลนําขอมูลไปเปดเผย
ตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือนําไปใชสวนตนหรือ
กระทํารายการที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย



บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ซึ่งอยูในหนวยงานที่ทราบขอมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอน
การเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน



บริษัทฯ ไดใหความรูและความเขาใจแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยเรื่อง
การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยโดย คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสําเนาการรายงานดังกลาวแก
บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหแจงภายใน 3
วันทําการ
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9.6

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยทั้งสิ้น 553 คน, 602 คน และ
593 คน (ไมรวมผูบริหาร) ตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงาน ดังนี้
ฝายงาน
1. ฝายขาย
2. ฝายการตลาด
3. ฝายการเงิน
4. ฝายบัญชี
5. ฝายซอมเปลี่ยนและบริการลูกคา
6. ฝายโลจิสติคและสายการประกอบ
7. ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ป 2549
175
85
26
13
76
132
34
12
553

จํานวนพนักงาน (คน)
ป 2550
3 เดือน ป 2551
207
225
94
101
28
27
13
15
80
66
132
127
39
22
9
10
602
593

ที่มา: บริษัทฯ

บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานถัวเฉลี่ยทั้งหมด 1 คน, 32 คน และ 39 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2550 และวันที่ 31
มีนาคม 2551 ตามลําดับ
9.7.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในรูปเงินเดือน คอมมิชชั่น
โบนัส และคาสวัสดิการพนักงานอื่นๆ ดังนี้
ประเภทของคาตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คอมมิชชั่น
คาสวัสดิการพนักงานอื่นๆ
รวม

คาตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ลานบาท)
ป 2549
ป 2550
3 เดือน ป 2551
111.80
112.64
59.66
1.05
1.61
0.51
33.52
35.77
7.07
6.14
11.88
2.16
152.51
161.90
69.40

ที่มา: บริษัทฯ

สําหรับคาตอบแทนของพนักงานของบริษัทยอยในป 2549, 2550 และงวด 3 เดือนแรกของป 2551 มีจํานวน 0.23 ลานบาท,
6.56 ลานบาท และ 2.91 ลานบาท ตามลําดับ
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9.7.2 คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ไดมีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ชนิดระบุชื่อผูถอื และไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 25,000,000 หนวย คิดเปนรอยละ 3.55 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนใหมตอประชาชนและการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ ในชวงเวลาที่ผานมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
(ตามรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนในขอ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ) โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,420,000 หนวยใหแกพนักงานของบริษทั ฯ หรือคิดเปนรอยละ 61.68
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้
9.7.3 ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญ ในระยะ 3 ปที่ผานมา
-ไมมี9.7.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานโดยการสงเสริมพนักงานใหเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมความรูทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานใหพรอมรับมือกับสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอยางสม่ําเสมอ โดย
นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แบงออกเปน
 ดานการขาย บริษัทฯ มีการอบรมพนักงานใหทราบถึงคุณสมบัติของสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทางบริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนาย โดยมีรายการอบรมเปนรายสัปดาห เพราะทางบริษทั ฯ ใหความสําคัญในการใหความรูกับพนักงานขายอยางตอเนื่อง
 ดานระบบขอมูลสารสนเทศ บริษัทฯ มีการอบรมพนักงานเพื่อใหทราบถึงการใชงานของระบบสารสนเทศตางๆ ภายในบริษัทฯ
โดยเฉพาะในสวนของพนักงานขายที่มีหนาที่ใชขอมูล เพิ่มเติมและแกไขขอมูลจากระบบสารสนเทศของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อ
การใชฐานขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร
 ดานการใหบริการซอมบํารุง บริษัทฯ มีการอบรมการซอมบํารุงสินคา โดยจัดรวมกับเจาของผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหพนักงานที่
เกี่ยวของมีความรูความสามารถในการซอมบํารุงสินคาที่มีเทคโนโลยีใหมๆ
 ดานการบริหารทั่วไป ภายใตนโยบายการบริหาร บริษัทฯ ไดมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน และการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการจัดฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ โดยมีการจัด
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานและการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
พรอมดวยการลงทุนสราง
หองฝกอบรมที่ทันสมัยเพียบพรอมดวยอุปกรณในการอํานวยความสะดวกอยางครบครัน และรวมองคกรตางๆ ในการจัด
หลักสูตรฝกอบรมใหแกบุคคลากรขององคกร อาทิ หลักสูตร Mini MBA สําหรับผูบริหารระดับกลาง เปนตน
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนผลสําเร็จของงานและการทํางานเปนทีม ดวยการกําหนดเปาหมายของ
พนักงานใหตรงกับเปาหมายของบริษัทฯ กําหนดผลตอบแทนของพนักงานใหปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการทํางานใหเปนไป
ตามเปาหมาย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาใหพนักงานทํางานกับ
บริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเนนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยสนับสนุนสงเสริมใหมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน เชน กิจกรรมแรงงานสัมพันธ โครงการสงเสริมสุขภาพ เปนตน
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