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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
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โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ
ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
รองประธานกรรมการบริษัทฯ
3. นายจํารัส สวางสมุทร
กรรมการ
4. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการ
5. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
7. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
หมายเหตุ : กรรมการทานที่ 7 มีการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิมคือ พลโทเกรียงไกร กําแหงฤทธิรงค)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1. อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอื่นใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จํากัด
2. อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงาน งบประมาณ และงบลงทุนประจําป
4. พิจารณางบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป
5. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจําป งบประมาณจายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สําคัญ
ของผูบริหาร นําเสนอเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการ และอัตราจายเงินปนผลตอผูถือหุน
6. พิ จ ารณาโครงสร า งบริ ห าร แต ง ตั้ ง คณะผู บ ริ ห าร ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร ประธานเจ า หน า ที่
ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ควบคุมดู แลการดํา เนิ น งานของบริษัท ฯ ใหเปน ไปตามกฎหมาย วัตถุป ระสงค และขอ บัง คับ ของ
บริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้
กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด
กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
• การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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• นอกจากนั้นในกรณีตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั อื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
- การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวของการใหเชากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
- การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ คือ นางสาวไปรยา ชูชวย ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2551
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ป 2550 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายจํารัส สวางสมุทร
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
กรรมการบริหาร
3. นายมนตรี ฐิรโฆไท
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กําหนด
2. กําหนดกลยุทธทางการตลาด
3. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน/ การระดมทุน
4. มี อํ า นาจจ า ง แต ง ตั้ ง ปลดออก ให อ อก ไล อ อก กํ า หนดอั ต ราค า จ า ง ให บํ า เหน็ จ รางวั ล ปรั บ ขึ้ น
เงินเดือน คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับผูอํานวยการฝาย
5. มีอํ า นาจพิจ ารณากํา หนดสวั ส ดิ ก ารพนั ก งานให เ หมาะสมกับ สภาพการณ ประเพณี ป ฏิ บั ติ และ
สอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู
6. พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม
ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการอนุมัติคาใชจายตามวงเงินที่กําหนด
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการ
บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ
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หรือบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายธนเดช มหโภไคย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
กรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการทานที่ 7 มีการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิมคือ พลโทเกรียงไกร กําแหงฤทธิรงค)

ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได
2. ดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ
5. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป เพื่อเสนอในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งเปน
การสรุปการปฏิบัติงานในปที่ผานมารวมทั้งการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําปของบริษัทฯ
7. หนาที่อื่นที่อาจกําหนดเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวพรทิพย สูสวัสดิ์
9.1.4 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ป 2550 คณะผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 8 ทาน มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน ประธานกรรมการบริหาร (รวม)
2. นายจํารัส สวางสมุทร
ประธานเจาหนาที่บริหาร (รวม)
3. นายมนตรี ฐิรโฆไท
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
4. นายฉัตรชัย พัฒนวรพันธุ
ผูอํานวยการฝายธุรกิจที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร
ผูอํานวยการฝายธุรกิจระบบเครือขายสารสนเทศ
5. นายวิโรจน วลัยวรางกูร
6. นายธนาวุธ สุวรรณหิรัญ
ผูอํานวยการฝายธุรกิจผลิตซ้ําซอฟตแวร
7. นายพิชาภพ วงษวันทนีย
ผูอํานวยการฝายธุรกิจภูมิสารสนเทศ
8. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ : ผูบริหารลําดับที่ 7 ไดมีการเปลี่ยนชื่อ (ชื่อเดิม คือ นายพงศพิภัช วงษวันทนีย)
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ
รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธกับลูกคา และตองรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีอํานาจอนุมัติคาใชจาย หรือการจายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพยสิน ถาวร
ของบริษัทฯ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแลว
3. มีอํานาจอนุมัติคาใชจายหรือการจายเงิน หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัทฯ
แตละครั้ง มูลคาไมเกิน 2 ลานบาท
4. มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา การจายเงิน หรือการทํานิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจการคา โดยปกติและตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ
5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
6. มีอํานาจจาง แตงตั้ง ปลดออก ใหออก ไลออก กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
คาตอบแทน เงินโบนัส สําหรับพนักงานระดับต่ํากวาผูอํานวยการฝายลงมา
7. มี อํ า นาจกระทํ า การ และแสดงตนเป น ตั ว แทนบริ ษั ท ฯ ต อ บุ ค คลภายนอกในกิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ ง
และเปนประโยชนตอบริษัทฯ
8. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาฯ ดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน
9. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
แตทั้งนี้ การอนุมัติรายการของประธานเจาหนาที่บริหารขางตน จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่ทําให
ประธานเจาหนาที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยในเรื่องดังกลาว
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต และระมัดระวัง เพื่อประโยชนของบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบ
ตอสาธารณชน และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 17 ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่
กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศที่เกี่ยวของ
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหา กรรมการไดรับเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน ขอบังคับของบริษัทฯกําหนดใหที่
ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
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วิธีการแตงตั้งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะทํ า หน า ที่ เ ป น คณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
คณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรูความสามารถและประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ หรือพิจารณาจาก
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯที่มีประสบการณ อยางไรก็ตามการแตงตั้งกรรมการใหญจะผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรวมอยูดวย นอกจากนี้การแตงตั้งคณะกรรมการ
จะตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม(ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่
ประชุมเปนผูชี้ขาด
ทั้งนี้ การพนวาระตําแหนงของกรรมการจะสลับหมุนเวียนในอัตราสวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ซึ่งตองพนวาระทุกป
ตามมติที่ประชุมสามัญประจําป แตกรรมการชุดเดิมอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทน
ดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
การสรรหาเจาหนาที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนง
และไมเปนบุคคลที่ตองหามตามกฎหมายโดยรับรองจากมติสวนใหญของคณะกรรมการ
9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในป 2550
ในป 2550 กรรมการบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 7 คน แบงเปนกรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานบริษัท 3 คน
และกรรมการที่ไมไดเปนพนักงานบริษัท 4 คน โดยมีคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและคาบําเหน็จประจําปดังนี้
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คาตอบแทนกรรมการ 7 คน
เบี้ยประชุม
บําเหน็จประจําป 2549

ป 2550
840,000 บาท
600,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ในป 2550 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน โดยมีคาตอบแทนในรูปของเบี้ย
ประชุมทั้งสิ้น 240,000 บาท เฉพาะประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนอีกในแตละไตรมาสรวม 4 ไตรมาส
เปนจํานวนทั้งสิ้น 80,000 บาท
ในป 2550 เงินเดือนและโบนัสของผูบริหารระดับสูง ทั้งหมด 8 ราย คาตอบแทนของผูบริหารรวมเปน
จํานวน 16,298,694.80 บาท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล (คอมมิชชั่น/โบนัส) และสวัสดิการ
9.3.2. คาตอบแทนอื่น ๆ
บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนในอัตรารอยละ 3
โดยในป 2550 ผูบริหารทั้ง 8 ราย ไดรับเงินสมทบจากบริษัทฯ ทั้งสิ้นจํานวน 377,319.00 บาท
9.4 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลักการประพฤติปฏิบัติและจรรยาบรรณ
โดยที่ ผ า นมาคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และผู บ ริ ห ารได ร ว มกั น กํ า หนดแนวทางการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท ฯ
ใหเปนไปตามแนวทางของขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) อาทิเชน บทบาท
และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การแตงตั้งและการดํารงตําแหนงของกรรมการ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผูถือหุน ตลอดจนการรายงานขอมูลทางการเงิน
โดยมีหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังนี้
9.4.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
• ดูแลใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• จัดใหมีกําหนดโครงสรางบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน
• ดํ า เนิน ธุ รกิ จดว ยความโปรงใสและเนน ให มีการเปด เผยข อ มูลอยา งชัด เจนตอ นั กลงทุ น ในเวลาที่
เหมาะสม
• จัดใหมีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง และมีการประเมิน
ความเสี่ยงพรอมวางกลยุทธแกไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอและเหมาะสม
• ดูแลสนับสนุนใหผูบริหารและพนักงานปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางถูกตอง
และชอบธรรม
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9.4.2. ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน
ที่ผานมาบริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนโดยไดอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน ทั้งสถานที่จัด
ประชุมไดจัดใหอยูใจกลางเมือง สะดวกตอการเดินทาง โดยทางบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ และไดจัดสงสารสนเทศของบริษัทฯ ใหกับผูถือหุน
ไดศึกษาอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วันหลังการประชุม
ผูถือหุนและไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบ เพื่อใหผูถือหุนตรวจสอบได
9.4.3 สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของไดแก
• พนักงานบริษัทฯ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกันและใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
และเหมาะสม
• คูคาและเจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา
ตามสัญญาที่ตกลงทํารวมกัน
• ลูกคา : บริษัทฯ ใหการบริการกับลูกคาอยางมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความสําคัญถึงคุณภาพสินคาและบริการในราคาที่เหมาะสม
• คูแขงขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎกติกาการแขงขันที่ดีและไมละเมิดกฎการแขงขัน
• ผูสอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีในการเปดเผยขอมูลตางๆที่ถูกตองและ
โปรงใส
9.4.4 การประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมผูถือหุนอยางเหมาะสมดวยเวลาที่เพียงพอ และไดมีการสงเสริมใหผูถือหุนมี
โอกาสอยางเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามไดเมื่อตองการ ตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่
เสนอ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการทุกคนในแตละคณะเขารวมประชุมเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมผูถือหุน
9.4.5 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งแผนธุรกิจ กลยุทธ และงบประมาณของบริษัทฯ และติดตามกํากับควบคุมดูแล ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับผูถือหุน และตองมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ มีการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนอยางถูกตองครบถวนมี
มาตรฐานและโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหารและกําหนดอํานาจการอนุมัติตามขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบในแตละฝาย ตั้งแตฝายจัดการจนถึงฝาย
บริหาร โดยอํานาจการอนุมัติสูงสุดเปนของกรรมการ
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9.4.6 ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ ไดมีมาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ
เขารวมพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันโปรดดูหัวขอรายการระหวางกัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯไดเปดเผยรายละเอียด
ของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด และในกรณีท่ีมีกรรมการที่มีสวนไดเสีย
ในวาระใดๆ กรรมการทานนั้นตองเปดเผยใหที่ประชุมทราบ และไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว อีกทั้งไดกําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
โปรดดูหัวขอการควบคุมภายใน
9.4.7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่จะใชความรูความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจและมีจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ พรอมกับไดมีการกําหนด
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งไดกําหนด
ในขอบังคับดังกลาวใหมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับดังกลาวดวย
9.4.8 การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
จากขอบังคับบริษัทฯ ที่กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ
วันที่ 28 เมษายน 2546 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของ
บริษัทฯ จํานวน 3 คนหรือคิดเปนครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระดังกลาวไดรับการแตงตั้งจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2546
ใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ป 2550 บริ ษั ทฯ มี นโยบายให ประธานกรรมการมาจากกรรมการ ซึ่ งไม ได เป นลู กจ างของบริ ษั ทฯ เพื่ อ
การถวงดุลและสอบทานการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งนายวิชัย พูลวรลักษณ เปนประธานกรรมการ
บริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ทําใหคณะกรรมการของบริษัทฯ
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจางของบริษัทฯ จํานวน 4 คน หรือคิดเปน
มากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9.4.9 การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนซึ่งถือหุนรอยละ 4.63 ของหุนทั้งหมด (ณ ทุนจดทะเบียนชําระ
แลว 129,489,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550) โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาที่บริหาร
เพื่ อ เป น การแบ ง แยกหน า ที่ ใ นการกํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลและการบริ ห ารงานประจํ า นอกจากนี้ โครงสร า ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทานจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทาน
การบริหารงานไดเปนอยางดี

สวนที่ 2 หนา 89

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

9.4.10 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
• บริษัทฯจัดใหมีคาตอบแทนแกกรรมการในระดับที่เหมาะสมและจูงใจพอในระดับที่จะสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว ไมมีการจายคาตอบแทนที่เกินควร นอกจากนี้คาตอบแทนกรรมการจายใน
ระดับที่เปรียบเทียบไดกับในอุตสาหกรรม และเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละคน ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และผลปฏิบัติงานของกรรมการแตละคน
• บริษัทฯ กําหนดใหคาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับผลงาน
ของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
• การกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการดังกลาวจะดําเนินการดวยความโปรงใสและไดรับการอนุมัติจาก
ผูถือหุน
• บริษัท ฯ กําหนดนโยบายเปดเผยนโยบายคาตอบแทนและจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูงในรายงานประจําปตามที่ ก.ล.ต. กําหนด
9.4.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ฯ กําหนดใหบริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอ ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการ
มีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการ
เสนอเรื่ อ งและสามารถอภิ ป รายป ญ หาสํ า คั ญ ได อ ย า งรอบคอบโดยทั่ ว กั น โดยบริ ษั ท ฯ ได นํ า ส ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
คณะกรรมการ พรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ใหคณะกรรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัทฯ โดยกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเวนในกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษ โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แตละทานสรุปไดดังนี้
คณะกรรมการ
1. นายวิชัย พูลวรลักษณ
2. นายกังวาล กุศลธรรมรัตน
3. นายจํารัส สวางสมุทร
4. นายมนตรี ฐิรโฆไท
5. นายธนเดช มหโภไคย
6. พลอากาศเอกบรรจง อุดมสรยุทธ
7. พลเอกสิริณัฏฐ กําแหงฤทธิรงค

การเขารวมประชุมถึง
14 พ.ย.2550
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คาเบี้ยประชุม
ประจําป 2550
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000

คาบําเหน็จประจําป
2549
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
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9.4.12 คณะกรรมการอื่น
นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยดังนี้
• คณะกรรมการบริหาร สําหรับป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 5 ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง
โดยในแตละชุดกรรมการไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตามปจจุบัน
บริษัทฯยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากองคกรของ
บริษัทฯยังเล็กและไมซับซอน
9.4.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ฯ ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ ง ในระดั บ บริ ห าร และระดั บ ปฏิ บั ติ ง าน โดยมี
สํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของ
บริ ษั ท ฯได ดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ กํ า หนดและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถ
ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบและถ ว งดุ ล ได อ ย า งเต็ ม ที่ คณะกรรมการจึ ง กํ า หนดให สํ า นั ก งานตรวจสอบภายในรายงานผล
การตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
9.4.14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดทํารายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทาง การเงิน โดยแสดง
ควบคูกันไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป
9.4.15 ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส จึงไดจัดให
มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ (โทร. 0-2645 8997, Email Address: ir@ircp.co.th) เพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน
ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งไดมี การเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ผานทาง
website www.ircp.co.th
บริษัทฯ มีการเปดเผยขอมูลทางการเงิน ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญในรายงานประจําป และแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางถูกตองครบถวน ทันเวลา และเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชนในระหวางที่หลักทรัพยของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในบริษัทฯ ดังนี้

สวนที่ 2 หนา 91

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

•

•

•

การใหความรูแกผูบริหารในฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ผูบริหารที่ตองรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ
และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ จะกําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ
สํานักกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในไมควรซื้อ
หรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายในชวง 1 เดือนกอนการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน พรอมแจงให
ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย หากพนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารไดใช
ขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่บริษัทฯ ไดรับความเสียหาย

9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯและบริษัทยอย มีพนักงานทั้งหมด 236 คน มีพนักงานของบริษัทฯ
จํานวน 155 คน และพนักงานของบริษัทยอยจํานวน 81 คน โดยแบงจํานวนพนักงานตามสายธุรกิจหลักไดดังนี้
สายธุรกิจ

จํานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2549
10

จํานวนคน
ณ 31 ธ.ค.2550
8

รวบรวมระบบเครือขายสารสนเทศ (NW)

7

17

ผลิตซ้ําซอฟตแวร (AR)

12

11

ภูมิสารสนเทศ (GI)

27

37

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ED)

0

0

จําหนายสินคาไอที (ITDC)

36

12

พัฒนาซอฟตแวร (ISD)

37

45

รวบรวมระบบสานสนเทศ (INEC)

28

24

หนวยงานสนับสนุน

94

82

รวม

251

236

ที่ปรึกษาและรวบรวมระบบคอมพิวเตอร (SI)

บริษัทฯมีพนักงานลดลงในป 2550 เนื่องจากมีการยกเลิกหนวยธุรกิจขายสงไอทีทั่วไป โดยมีคาตอบแทนของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามลักษณะคาตอบแทน
ดังนี้
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2550 (แบบ 56-1)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

คาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส , คอมมิสชั่น
คาลวงเวลา
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค.2549
51,204,054.74
8,153,207.40
4,722,517.40
4,678,363.61
924,120.70
69,682,263.85

จํานวนเงิน (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 2550
70,318,770.63
7,489,384.78
4,747,977.49
5,015,611.87
1,249,749.72
88,821,494.49

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยจัดอบรมใหความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
หนวยงานนั้น ๆ อยางสม่ําเสมอ เชน ความรูในการขาย ความรูทางดานเทคนิค การพัฒนาโปรแกรม ความรูเกี่ยวกับระบบ
และผลิตภัณฑ ซอฟตแวร รวมถึงการสงบุคลากรเขาฝกอบรมและการใหทุนศึกษาระดับ Mini MBA และปริญญาโทในสาขา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและรูจักเทคโนโลยีใหมๆ ตลอดเวลา และแตละ
หนวยงานมีแผนสงเสริมพนักงานในหนวยงานของตนที่มีความรูความสามารถใหมีความกาวหนาในสายงานอาชีพที่ตน
รับผิดชอบอีกดวย โดยในป 2550 บริษัทฯ มีคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 809,857.44 บาท
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