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วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร โดยยึดหลักคุณธรรม การพัฒนา
บุ ค ลากรและสั ง คม เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ เกิ ด ผลกำไร และมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น
ในระยะยาว”

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 7 Cs
1. Cooperation
ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุงและ
มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
2. Channel and Product Focus
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านซีเน็คชอป (Cnex Shop) และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้รวมถึงสมาร์ทโฟนที่บริษัทฯตั้งเป้าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด
รายหนึ่งในประเทศไทย
3. Customer Relationship Management (CRM)
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
4. Customized Training Programs
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ ให้กับพนักงานและคู่ค้า ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
5. Cost Saving
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและระบบการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. Coordinate to implement ERP
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำระบบ ERP (Enterprise Resources
Planning) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานขององค์กร
7. Corporate Social Responsibility (CSR)
ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเข้าไปมีส่วนร่วมและจัดโครงการร่วมกับ
พนักงานเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
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สารจากประธานกรรมการ
ในปี 2553 ที่ผ่านมา ซินเน็คฯ ยังคงรักษาอัตรา
การเติบโตของยอดขาย และผลกำไรได้อย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้
ปัจจัยทั้งทางบวกในส่วนของโครงการของรัฐบาลและปัจจัย
ที่มีผลกระทบจากการเมือง โดยบริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้น
15,661.93 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น กว่ า 2,171.81 ล้ า นบาท
หรือโตขึน้ ร้อยละ 16.10 และมีผลกำไรสุทธิในปี 2553 จำนวน
270.67 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2552 ถึง 67.90 ล้านบาท
ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.49 จากผลประกอบการดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับ
ปี 2553 ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนสินค้าใหม่
หลายราย ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค Toshiba และ Dell, สินค้าในกลุ่ม
Acer ที่บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งจอมอนิเตอร์
สิ น ค้ า ดิ จิ ต อล และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อฟท์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อง
ไมโครซอฟท์ประเภท FPP หรือ Full Package Product,
Product Key Card และ Open License
บริษทั ฯ ยังได้เล็งเห็นถึงอัตราการเติบโตทีส่ งู มาก
ของตลาดสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นผลมาจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ของสมาร์ ท โฟนที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้
รวมถึงแอพพลิเคชั่นด้าน Social Networking ที่ช่วยให้
ผู้ ใ ช้ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ เวปไซต์ อาทิ เ ช่ น Facebook
และถึ ง แม้ ว่ า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ จะส่ ง ผลให้ ร าคาสิ น ค้ า ต่ า งๆ
ปรับสูงนัน้ แต่ราคาสินค้า ไอที รวมถึงสมาร์ทโฟนนัน้ กลับลดลง
ด้วยปัจจัยดังกล่าวนี้บริษัทฯจึงเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย
สมาร์ทโฟนหลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่น HTC, Acer, Dell
และ Sony Ericsson อย่างเป็นทางการบริษัทฯได้ตั้งเป้าที่จะ
เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ในประเทศไทย
นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจ
ของลูกค้าต่อบริษัทฯ บริษัทฯได้เปิดสาขาเพิ่มใน 2 จังหวัด
ได้ แ ก่ ลพบุ รี และสกลนคร ส่ ง ผลให้ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ
มี ส าขาและศู น ย์ บ ริ ก ารที่ พ ร้ อ มรองรั บ ลู ก ค้ า ทั่ ว ประเทศ
23 ศูนย์ ในส่วนของ ซีเน็คชอป (CNEX Shop) ที่บริษัทฯ

บริหารด้วยระบบ Franchise บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับโครงสร้าง
กลยุ ท ธ์ และภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงในปีนี้การขยายพื้นที่อาคาร
สำนักงานบนพืน้ ทีใ่ ช้สอย 1,831 ตารางเมตรได้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจไอทีในอนาคตและส่งเสริม
การทำงานอย่ า งมี ค วามสุ ข ของพนั ก งาน อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ
ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งผ่ า นโครงการ
ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by
Synnex) โดยตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของโครงการฯ
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริษัทฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมระบบการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียน
ทัง้ หมด 51 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด จากความมุง่ มัน่ ในการดำเนิน
ธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมตลอดมา ทำให้ในปี
2553 บริษัทฯได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Corporate
Social Responsibility Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 บนเวที SET Awards
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น และในปี 2554 นี้
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการ Library IT by Synnex
เพื่ อ ส่ ง มอบชุ ด คอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มด้ ว ยระบบการเรี ย นรู้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โรงเรียนทัง้ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ
ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ ได้มี
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการศึ ก ษาหาความรู้ อ ย่ า งทั่ ว ถึง
ทุกภูมิภาค
ท้ายนี้ ผมในนามของพนักงานบริษทั ฯ ขอส่งความสุข
และความปราถนาดี และขอให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลกทีท่ า่ น
นับถือ จงอำนวยพรให้ท่านมีความสุข ประสบความสำเร็จ
กิจการเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอขอบคุณ
ทีท่ า่ นให้การสนับสนุนซินเน็คฯ ด้วยดีเสมอมา ผมและทีมงาน
ยังมีความมุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจโดยดำเนินธุรกิจตาม
หลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ การเติบโต
อย่างยั่งยืนในระยะยาวเคียงข้างกันตลอดไป

(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4

5

คณะกรรมการบริษัท

นายสุพันธุ มงคลสุธี

นายตู ชู วู

นายว�ระชัย ศร�ขจร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

6

นายฮวง ช� เช�ยง

นายลี ลี เช�น

นายเวย ฮุย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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นายตู ซู เฉว�ยน

นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
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นางมาลีรัตน ปลื้มจ�ตรชม

นายว�สสุต เศรษฐบุตร

นางรว�ฐา พงศนุช�ต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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คณะผู้บริหาร

นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล

นายอนุช�ต บุญญลักษม

รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส
สายงานอำนวยการ

รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

นางสาวกิ�งแกว จูทะสมพากร

นางสาวสุวรรณี แซลี่

รองประธานเจาหนาที่บร�หารฝายโลจ�สติค
และสายการประกอบ

รองประธานเจาหนาที่บร�หารฝายขาย
และการตลาดสินคาคอนซูมเมอร
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นางสาวกมลศร� บุญแจง

นายเช�ดชัย ศร�คำรุณ

นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ

ผูอำนวยการฝายบัญช�

ผูอำนวยการฝายตรวจสอบภายใน

ผูอำนวยการฝายการเง�นและจัดซ�้อ

นายชาญชัย อัครเวทวัฒนา

นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์

นายประสิทธิ์ ปานว�เช�ยร

ผูอำนวยการฝายการตลาดกลุม
เอ็นเตอรไพรส โซลูชั�นส

ผูอำนวยการฝายขายและการตลาด
สินคาคอมเมอรเช�ยล

ผูอำนวยการฝายขายและ
ฝายปฏิบัติการภูมิภาค

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
เลขานุการบร�ษัท
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ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ
ขอมูลทั�วไป
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
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ข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หน่วย : ล้านบาท

รายการ
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม		
อัตราการเติบโตของรายได้รวม
กำไรสุทธิ
อัตราเติบโตของกำไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตราส่วนกำไรสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

11,555.32
10.20%
122.98
-12.10

13,490.12
16.74%
202.77
64.88

15,661.93
16.10%
270.67
33.49

3,165.21
1,955.67
1,209.53

3,282.43
1,996.73
1,285.70

3,782.71
2,359.34
1,423.37

5.86%
1.06%
10.17%
1.49
1.62

5.53%
1.50%
16.25%
1.50
1.55

5.52%
1.74%
19.98%
1.52
1.66
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

:
:
ชื่อย่อหลักทรัพย์
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนเรียกชำระแล้ว
:
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Home Page
:
IR Website
:

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
SYNEX
0107550000203
705,000,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าล้านบาทถ้วน)
683,744,750.00 บาท (หกร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
1 บาท
จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230		
0-2553-8888
0-2578-8181
http://www.synnex.co.th
http://www.synnex.co.th/investor

ชื่อบริษัทย่อย

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
PRISM SOLUTIONS CO., LTD.
0105539018019
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
100 บาท
ให้บริการในด้านการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ และให้บริการ
ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึง
มีการบริการถึงที่ทำการ (On-Site Service)
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
0-2553-8888 ต่อ 8502-3, 8509, 8519
0-2553-2009
http://www.prism.co.th

:
:
เลขทะเบียนบริษัท
:
ทุนจดทะเบียน
:
ทุนเรียกชำระแล้ว
:
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ :
ลักษณะการประกอบธุรกิจ :
		
		
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Home Page
:

15

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
		
		
		
Website
:
E-mail
:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1262-3
http://www.tsd.co.th
contact.tsd@set.or.th

ผู้สอบบัญชี
:
		
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
Website
:
E-mail
:

บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
0-2231-3980-7
0-2231-3988
http://www.amc-mri.com
amc@amc-mri.com
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั จำกัด ในชือ่
บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เมือ่ วันที่ 5 เมษายน
2531 ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ่ ม แรก 1,000,000 บาท
โดยเป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ที.เค.เอส. อินเตอร์พริน้ ติง้
จำกัด (ต่อมาบริษัท ที.เค.เอส. อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด
ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพจากบริ ษั ท จำกั ด เป็ น บริ ษั ท
มหาชน และเปลี่ ย นชื่ อ เป็ น บริ ษั ท ที . เค.เอส.
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2540 และเป็น
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในปี 2545)
เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งคอมพิ ว เตอร์ ซอฟท์ แ วร์ และระบบ
สารสนเทศ โดยบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด
(มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
ขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง มี ทุ น
จดทะเบียน 100,000,000 บาท ในปี 2540 ต่อมาในปี
2542 บริ ษั ท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล
จากประเทศไต้หวัน ซึง่ เป็นหนึง่ ในสาม ผูจ้ ดั จำหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก
ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น ได้เล็งเห็นศักยภาพ
การเติ บ โตของธุ ร กิ จ คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทย จึงได้เข้ามาร่วมทุนในสัดส่วน
การถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 49 ของทุ น ชำระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯ
ผ่านบริษัท King’s Eye Investments Ltd. ซึ่งเป็น
บริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนของกลุ่มบริษัทซินเน็ค
ประเทศไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์
เนชั่ น แนล ได้ เ ริ่ ม ดำเนิ น ธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ยอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไต้หวัน
ตั้งแต่ปี 2531 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไต้หวันในปี 2538

ในปี 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น
“บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด” และได้ยา้ ยสำนักงาน
พร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่บน
พืน้ ทีเ่ กือบ 7 ไร่ ทีถ่ นนสุคนธสวัสดิ์ ใกล้ทางด่วนเอกมัยรามอินทรา โดยได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหาร
จั ด การสิ น ค้ า จากกลุ่ ม บริ ษั ท ซิ น เน็ ค ประเทศไต้ ห วั น
ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทซินเน็ค
ประเทศไต้ ห วั น ประกอบกั บ ประสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญของผู้บริหารของบริษัทฯ ในธุรกิจจัดจำหน่าย
อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นประเทศไทย ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีทุนจดทะเบียนและ
ชำระแล้ว 500,000,000 บาท ในปี 2547
ณ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2550 บริ ษั ท ฯ
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อ
เป็น “บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500,000,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบียน 705,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 205,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุน้
และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 123,000,000
หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น
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ดังนั้น การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ จะช่วยลดภาระการจัดหา
เงินลงทุนของบริษทั ใหญ่ และเป็นการเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนของบริษทั ใหญ่ในบริษทั ฯ ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ การเสนอ
ขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แก่ ป ระชาชนเป็ น ครั้ ง แรกของบริ ษั ท ฯ และการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จะช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มความหลากหลายในการจัดหาแหล่งเงินทุน และมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยาย
ธุรกิจในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยนั้ น จะส่ ง ผลให้ ผ ลการดำเนิ น งานและกำไรสุ ท ธิ จ ากงบการเงิ น รวม
ของ TKS ในอนาคตลดลงประมาณร้ อ ยละ 29 อย่ า งไรก็ ต าม TKS จะสามารถลดภาระการจั ด หาเงิ น ทุ น
ให้แก่บริษัทฯ และนำเงินทุนไปขยายงานด้านบริการพิมพ์งานระบบดิจิตอล (Digital Print and Mail) และ
งานด้านแบบพิมพ์ปลอดการทำเทียม (Security Forms) มากขึ้น ซึ่งธุรกิจด้านการพิมพ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดี จึงคาดว่าการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่ส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ TKS ในอนาคตภายหลังการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติอนุมัติการนำบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสังเขป มีดังต่อไปนี้
ปี

2531

2533

2534
2535
2537

2539

2540

2541

2542

เหตุการณ์
บริ ษั ท ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จำกั ด (มหาชน) ผู้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย น
กระดาษสำนั ก งาน รวมทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละของใช้ สิ้ น เปลื อ งทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ได้ จั ด ตั้ ง
บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ด้วยทุน
จดทะเบียนและชำระแล้วเริม่ ต้น 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำนวน 10,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 1,000,000 บาท
เป็น 2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ Hard Disk ของ
Seagate ในประเทศไทย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 2,000,000 บาท
เป็น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 8,000,000 บาท
เป็น 12,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 12,000,000 บาท
เป็น 20,000,000 บาท มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท และได้ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เป็น 40,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
2,000,000 บาท โดยบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทัง้ หมด
เพื่อประกอบธุรกิจบริการด้านการอบรม ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 40,000,000 บาท
เป็น 50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 50,000,000 บาท
เป็น 100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑ์ของ Intel
ในประเทศไทย
วันที่ 24 มิถนุ ายน 2541 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 100,000,000 บาท
เป็น 135,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จังหวัดขอนแก่น
บริษทั ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากประเทศไต้หวัน ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำหน่ายอุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 49 โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ชำระแล้วจากเดิม 135,000,000 บาท เป็น 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2542 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษทั พริซมึ่ โซลูชนั่ ส์
จำกัด เป็น 8,000,000 บาท
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วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 260,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 260,000,000 บาท
เป็น 300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
และได้ย้ายสำนักงานพร้อมทั้งสร้างศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ขึ้นที่บนถนนสุคนธสวัสดิ์
ใกล้กบั ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยใช้เทคโนโลยีการกระจายสินค้าทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจากกลุม่
บริษัทซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 300,000,000 บาท
เป็น 340,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 บริษทั ฯ ดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจากเดิม 340,000,000 บาท
เป็น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบูโร เวอริทสั เซอทิฟเิ คชัน่ สำหรับ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ และบริการหลังการขาย
บริษทั พริซมึ่ โซลูชนั่ ส์ จำกัด ได้ขายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื ในบริษทั ซีนธิ คอมพ์ จำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจจำหน่าย
ซอฟท์แวร์ ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษาและฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ของ
ทุนชำระแล้ว
บริษทั ฯ ได้เริม่ นำระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึง่ เป็นระบบบริหาร
คลังสินค้าอัตโนมัติซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบมาใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ระบบดังกล่าว
ได้ติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2550
วันที่ 7 มิถนุ ายน 2550 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองด้านระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวติ การทำงาน
(Quality of Work Life) จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บริษทั ฯ เริม่ ดำเนินการจัดตัง้ ซีเน็คชอป (CNEX Shop) โดยบริษทั ฯ จะให้สทิ ธิในการจำหน่ายสินค้าของ
บริษัทฯ รูปแบบของอาคารร้านค้า การตกแต่ง ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ป้ายโฆษณา
แบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคทางธุรกิจ ระบบการเงินการบัญชี และการจัดการแก่ผลู้ งทุน ทัง้ นี้
ผู้ลงทุนจะต้องสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001:2004 จาก
จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
วันที่ 7 กันยายน 2550 บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
(มอก.) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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เหตุการณ์
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษให้แปรสภาพ
บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท มหาชนจำกั ด และมี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ ข องบริ ษั ท ฯ
จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และมีมติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ อีกจำนวน 205,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 205,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ให้ แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิม ของบริ ษั ท ที . เค.เอส. เทคโนโลยี จำกั ด (มหาชน) ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น และ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
จำนวน 123,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2550 และเปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดทำการซือ้ ขายให้กบั นักลงทุน
วันแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2551
บริ ษั ท ฯ ได้ ล งทุ น โดยก่ อ สร้ า งอาคารสำนั ก งานใหม่ อี ก 1 อาคาร เพื่ อ รองรั บ การขยายงาน
และเติบโตของธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 และในปีนี้บริษัทฯ
ได้ดำเนินกิจการครบรอบ 20 ปี และในวาระนี้ ได้จัดตั้งโครงการห้องสมุดสืบค้นออนไลน์ (Library
IT by Synnex) เพื่อมอบอุปกรณ์ไอทีแก่โรงเรียน 20 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
บริษทั ฯ ได้รบั เลือกให้เข้าชิงในรอบสุดท้ายของสาขารางวัลบริษทั จดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR ประจำปี
2553 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ในงาน SET
AWARD 2010 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในไตรมาสที่สี่ของปี 2553 นั้น บริษัทฯได้เริ่มเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ
โดยเริ่มจากการจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนแบรนด์ ACER และ HTC และในปี 2554 บริษัทฯจะเริ่มเป็น
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าสมาร์ทโฟน จากแบรนด์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
บริษัทฯได้รับสองรางวัล จาก Intel ได้แก่ Highest Online Channel Partner Technical
Support/Channel Warranty Online Usage (Associate) : รางวัลสูงสุดในด้านการให้ความ
สนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค กั บ คู่ ค้ า และในด้ า นการให้ ก ารรั บ ประกั น ผ่ า นระบบ online และ Best
Performance in Accurately Identifying Customer’s Defect (Associate) :
รางวัลยอดเยี่ยมในด้านความถูกต้องในการระบุปัญหาของลูกค้า ซึ่งทั้งสองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่
Intel มอบให้ แ ก่ Partner ที่ มี ผ ลงานและมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับรางวัล Best Epson Service Centre 2010 จาก Epson อีกด้วย
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์
อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งคอมพิ ว เตอร์ ซอฟท์ แ วร์ ระบบ
สารสนเทศ และวั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งที่ ใ ช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์
โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำ
ระดับโลกมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าที่เป็น
ผูป้ ระกอบการคอมพิวเตอร์ทงั้ ทีเ่ ป็นร้านค้าปลีกและค้าส่ง
ทัว่ ประเทศ ผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
ของตัวเอง รวมถึงห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่
และร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน ฯลฯ
จากประสบการณ์ ข องบริ ษั ท ที . เค.เอส.
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่มีในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและกลุ่มผู้บริหารชาวไทย
ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์มายาวนาน และการที่บริษัทฯ
เป็นหนึ่งในกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ทำให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า และเป็น
ที่ยอมรับจากผู้ผลิตระดับโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก
ทำให้สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทฯ มีสินค้าที่มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
ในประเทศไทย โดยการทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากับผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ นัน้ บริษทั ฯ เป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรง
กับผู้ผลิตสินค้า โดยไม่ผ่านทางกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ จำกัดในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ ยังไม่มนี โยบายขยาย
การลงทุนไปในต่างประเทศ เนือ่ งจากบริษทั ฯ เห็นว่าตลาดสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในประเทศยังสามารถ
เติบโตได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ไม่มีข้อจำกัดที่ระบุเงื่อนไขการขยายงานของบริษัทฯ ดังกล่าว
จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแบบครบวงจรและความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทำให้ทั้ง
พันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากความสะดวกในการ
สั่งซื้อสินค้าและการบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จัดจำหน่ายออกเป็น 9 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

22

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน
(Component Product Group: CPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น CPU,
MOTHERBOARD, HARD DRIVE, DRAM, VGA
CARD, โดยบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนสินค้าที่เป็นผู้นำใน
ตลาดชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น INTEL,
ASUS, WD, SEAGATE, KINGSTON และสิ น ค้ า
ประเภท CD-ROM, DVD-RW ในตราสิ น ค้ า LG,
SAMSUNG

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
(Consumables & Supply Group: CSG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องมีการ
จัดซื้อทดแทนตลอดเวลาซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก
เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner) และ
ผ้าพิมพ์สำหรับเครือ่ งพิมพ์ (Ribbon) เป็นต้น โดยบริษทั ฯ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Brother, Canon, Epson,
Fuji Xerox, Fullmark, HP, Samsung ซึ่งล้วนแต่
เป็ น ตราสิ น ค้ า ที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้ ก ารยอมรั บ และในกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์นี้ยังรวมถึงสินค้ากระดาษต่อเนื่อง ตรา TKS

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์
(Image & Printing Product Group: IPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Inkjet
(Inkjet Printer), เครื่องพิมพ์แบบ Laser (Laser
Printer) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ All-In-One (Printer
All-In-One) เครื่องพิมพ์ดอทเมททริกซ์ โดยบริษัทฯ
จั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Brother, Canon,
Epson, Fuji Xerox, HP และ Samsung
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ทเวิร์ก (Network
Product Group: NPG)
สินค้าในกลุม่ นีเ้ ป็นอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการประกอบ
เน็ทเวิร์กซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหลัก เช่น Server,
Switch, Hub, Router, Wireless LAN, UPS,
Network Cabling System เป็นต้น โดยบริษัทฯ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Acer, Cisco, HP, APC,
AMP, Asus, Intel, Schneider, Planet และ ZyXEL

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
(Display Product Group: DPG)
สินค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยสิ น ค้ า หลั ก จอภาพแสดงผลโดย
บริ ษั ท ฯ จั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Asus, BenQ,
EIZO, LG, Lemel, Philips และ Samsung ซึ่ ง
Samsung เป็ นผู้นำของตลาดจอภาพ นอกจากนั้น
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
จอภาพคุณภาพสูง Brand ของ EIZO แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์
ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ (System Product
Group: SPG)
สิ น ค้ า ในกลุ่ ม นี้ เ ป็ น สิ น ค้ า ประเภทชุ ด คอม
พิวเตอร์ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จซึ่งประกอบไปด้วย
สินค้าหลัก เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop PC) โดยบริษัทฯ
จั ด จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง Dell, HP, Lenovo,
Samsung, Asus, BenQ และ Toshiba บริ ษั ท ฯ
มีคอมพิวเตอร์แบบสั่งประกอบ (CTO: ConfigureTo-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel ซึง่ เป็นตราสินค้าของ
กลุ่มซินเน็คประเทศไต้หวัน (House Brand)
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7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทมัลติมีเดียคอนซูมเมอร์
อิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia Consumer
Electronic Group: MCE)
สิ นค้าในกลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ ง ใช้ สื่ อ หลายชนิ ด ในคอมพิ ว เตอร์ ป ระกอบด้ ว ย
สินค้าหลัก เช่น กล้องดิจิตอล (Digital Camera),
USB Flash Drive, Flash Card, External Hard
Drive, MP3, เครื่องฉายภาพ (Projector), อุปกรณ์
นำทาง GPS เป็ น ต้ น โดยบริ ษั ท เป็ น ผู้ แ ทนจำหน่ า ย
สินค้ากล้องดิจิตอล CANON อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ
พกพา EXTERNAL HARD DRIVE SEAGATE
และตัวแทนจำหน่าย EXTERNAL HARD DRIVE WD
ELEMENT แต่เพียงผูเ้ ดียว สินค้าประเภท USB FLASH
DRIVE, FLASH CARD KINGTON และ SANDISK
อุปกรณ์ ACCESSORY LOGITEC IMATION MEMOREX
รวมถึงเครื่องฉายภาพ PROJECTOR ได้แก่ brand
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์
BENQ, EPSON, SUMSUNG

(Software Product Group: SWG)

สินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าประเภทซอฟท์แวร์
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยสิ น ค้ า หลั ก เช่ น ซอฟท์ แ วร์ ร ะบบ
ปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซอฟท์แวร์
แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
แม่ข่าย และซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของ Autodesk, CA, Microsoft, Trend
Micro ซึ่ง Microsoft เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของตลาด
ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ และ
Autodesk เป็นผู้นำซอฟท์แวร์การออกแบบ

9. กลุ่มผลิตภัณท์ประเภทสื่อสาร
(Communication Devices Group: CDG)
สิ น ค้ า ในกลุ่ ม นี้ เ ป็ น สิ น ค้ า ประเภทอุ ป กรณ์
สื่อสาร และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้น
จำหน่าย Smart Device ต่างๆเช่น Smart phone และ
Smart Tablet ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System)
ในการปฏิบัติงานเช่น Android OS, Windows 7 OS
และ อื่นๆ ผลิตภัณท์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายได้แก่ brand
Acer, Dell, HTC, Sony Ericsson, Motorola
บริษัทฯ เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
อุปกรณ์สอื่ สาร brand Acer, Motorola ในไตรมาส 4 ปี
2010 และ brand Dell และ HTC ในไตรมาส 1 ปี 2011
และ Sony Ericsson ในไตรมาส 2 ปี 2011
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กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
กลุ่ ม ซิ น เน็ ค ประเทศไต้ ห วั น ซึ่ ง เป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (โดยผ่านทาง King’s Eye Investments
Ltd.) ของบริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ย
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ต้ ห วั น
สหรั ฐ อเมริ ก า ออสเตรเลี ย จี น ฮ่ อ งกง นิ ว ซี แ ลนด์
และอินเดีย เป็นต้น ซึ่งลักษณะการดำเนินธุรกิจของ
กลุ่ ม ซิ น เน็ ค ประเทศไต้ ห วั น มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ
บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายการลงทุนของกลุม่ ซินเน็ค
ประเทศไต้ ห วั น มี ค วามชั ด เจนในการเข้ า ร่ ว มลงทุ น
ในประเทศอื่ น ๆ โดยคั ด เลื อ กผู้ ร่ ว มลงทุ น ที่ มี ค วาม
มั่นคงทางการเงิน และมีประสบการณ์ในธุรกิจในประเทศ
นั้นๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ไม่มี
นโยบายในการเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย นอกจากนี้
กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ เป็ น คนไทย และ
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งคอมพิ ว เตอร์ ใ น
ประเทศไทยยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นจุดแข็งของ
ทางบริ ษั ท ฯ ที่ กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ต้องการ
เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งอาศั ย
ประสบการณ์ ใ นด้ า นการขายและการบริ หารช่ อ งทาง
การจัดจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมลูกค้าทุกประเภท
ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ข้ อ จำกั ด ในการ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ ยังไม่มี
นโยบายการลงทุนไปในต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ
เห็ น ว่ า ตลาดสิ น ค้ า คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ภ ายใน
ประเทศยังสามารถเติบโตได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ซินเน็ค
ประเทศไต้หวัน ไม่มีข้อจำกัดที่ระบุเงื่อนไขการขยายงาน
ของบริษัทฯ ดังกล่าว
อนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น จำนวน 180,000,000 หุ้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชน
เป็นครั้งแรก และออกใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อ
ผูถ้ อื และไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้จำนวน 25,000,000
หน่ ว ย ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ
กลุ่ ม ซิ น เน็ ค ประเทศไต้ ห วั น จะมี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
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ในบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ 35.80 ของทุ น ชำระแล้ ว ทั้ ง หมด
ของบริ ษั ท ฯ ภายหลั ง จากการเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น
แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก

บริษัทย่อย
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 โดยมีทุนจดทะเบียน
เริ่ ม แรก 2,000,000 บาท โดยบริ ษั ท ฯ มี สั ด ส่ ว น
การถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
ทั้งหมด เพื่อให้บริการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสารสนเทศ ต่ อ มา
เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2542 บริษทั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วเป็น 8,000,000 บาท และในปี 2549 บริษัท
ได้ ข ยายการให้ บ ริ ก ารติ ด ตั้ ง และบำรุ ง รั ก ษาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงซึ่งเป็นการขยายธุรกิจเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก าร On Site Service
ทั่ ว ประเทศ เป็ น บริ ก ารหนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ มี อ ยู่ ทั่ ว ประเทศที่ มี
ความต้องการให้ดูแลการทำงานภายในบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็ น เรื่ อ งของระบบทางด้ า นเครื อ ข่ า ย (Network)
ทางด้ า นอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ (Hardware) และ
ทางด้านโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (Software) เป็นต้น
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเข้าไปดำเนินการ
ให้บริการกับทางลูกค้าทีส่ นใจ ซึง่ ทางบริษทั ฯ มีเจ้าหน้าที่
ประจำที่ ส าขาอยู่ ทั่ ว ประเทศ จึ ง ทำให้ ลู ก ค้ า ส่ ว นหนึ่ ง
ไว้วางใจกับการให้บริการ On Site Service ของทาง
บริษัทฯ โดยในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีการให้บริการดูแล
ทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PC LEMEL โดยเข้าถึง
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการปรึ ก ษาการใช้ ง าน ซึ่ ง ตรงกั บ
ความต้องการของลูกค้าโดยตรง และมีการตรวจเช็ค
ดูแล รวมถึงการแก้ปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Hardware) เป็นต้น

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขาย
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพื่อการพิมพ์
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเน็ทเวิร์ก
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร
		 ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ
7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทมัลติมีเดีย
		 คอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์
8. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์
9. อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการ
รวมรายได้จากการขายและการบริการ
อัตราการเติบโตของรายได้จาก
การขายและการบริการ

หน่วย : ล้านบาท
2551

2553

2552

มูลค่า

%

มูลค่า

%

มูลค่า

%

2,417
2,516
1,175
1,088
1,012
1,890

21.01%
21.87%
10.22%
9.46%
8.80%
16.43%

2,736
2,382
1,530
916
1,042
3,215

20.38%
17.74%
11.39%
6.83%
7.76%
23.95%

3,228
2,597
1,698
1,220
1,217
3731

20.69%
16.65%
10.88%
7.82%
7.80%
23.92%

889

7.73%

1,103

8.22%

1369

8.78%

494 4.30%
474 3.53% 490 3.14%
8 0.07%
12 0.09%
32 0.21%
11,489 99.88% 13,411 99.88% 15,582 99.88%
14 0.1%
16 0.12%
18 0.12%
11,503 100% 13,427 100% 15,600 100%

บริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น ผู้ น ำในการ
จั ด จำหน่ า ยสิ น ค้ า ประเภทคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่
ใช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ แบบครบวงจร (One Stop
Shopping) ที่รวบรวมสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆ  จากผู้ผลิตชื่อดังระดับโลกไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ
ได้จากบริษัทฯ ในที่เดียว โดยในปี 2554 นอกจากบริษัท
จะมุง่ ขยายส่วนแบ่งการตลาดและฐานลูกค้าแล้ว บริษทั ฯ
ยังได้รบั ความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟน
ส่งผลให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุม
มากยิง่ ขึน้ จากเหตุผลข้างต้นทีก่ ล่าวไปนัน้ ส่งผลให้บริษทั ฯ

9.6%

16.7%

16.2%

สามารถเติบโตอย่างมัง่ คงในปี 2554 ตามเป้าทีว่ างไว้ ทัง้ นี้
บริษทั ฯ มีพนั ธสัญญาทีช่ ดั เจนในการเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ที่ดีและยั่งยืนกับผู้ผลิตต่างๆ รวมถึงการมอบบริการ
ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริโภค และยังคงมุ่งพัฒนาตรา
Trusted by Synnex ให้เป็นที่เชื่อถือและได้รับความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริโภคสืบต่อไป อีกทัง้ ยังมุง่ มัน่ ในการพัฒนา
และบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการให้บริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วทันต่อความ
ต้ อ งการใช้ ง านของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ ความ
พึงพอใจสูงสุด
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ภาวะอุตสาหกรรม ICT
กิจกรรมสำคัญเพ�่อสังคม และสิ�งแวดลอม
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ภาวะอุตสาหกรรม ICT
ภาพรวมอุตสาหกรรม ICT
ในปี 2553 จากการสำรวจของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) พบว่ามูลค่าตลาดในภาพรวมพบว่าประเทศไทยมีการ
ใช้จ่ายในสินค้าและบริการ ICT โดยรวมประมาณ 607,385 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2552 ร้อยละ 9.2 พบว่าการใช้จ่าย
ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสารมีมูลค่า 382,999 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.1 รองลงมาได้แก่การใช้จ่ายในตลาด
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และคาดว่าในปี 2554
ตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 11.7 โดยคิดมูลค่าเป็น
678,648 ล้านบาท
มูลค่าตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2552-2554
โครงสร้างรายได้
1. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
2. คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
3. การบริการด้านคอมพิวเตอร์
รวมมูลค่าตลาด
(ไม่รวมอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูล)
4. อุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูล
รวมมูลค่าตลาด

2552
มูลค่า
80,869
64,365
48,372
193,606

ร้อยละ
14.54%
11.57%
8.70%
34.80%

2553
มูลค่า
91,596
72,400
60,390
224,386

หน่วย : ล้านบาท
2554

ร้อยละ มูลค่า
15.08% 100,511
11.92% 84,233
9.94% 75,560
36.94% 260,304

ร้อยละ
14.81%
12.41%
11.13%
38.36%

362,698 65.20% 382,999 63.06% 418,344 61.64%
556,304 100.00% 607,385 100.00% 678,648 100.00%

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
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มูลค่าการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ปี 2553 จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
หน่วย : ล้านบาท
ภาคเศรษฐกิจ
ภาครัฐบาล
ภาคเอกชน
ภาคครัวเรือนและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
รวม		

ฮาร์ดแวร์

ซอฟท์แวร์

บริการ

การสื่อสาร

รวม

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
12,708 13.87% 29,703 41.03% 23,225 38.46% 24,351 83.16% 180,821 71.28%
22,459 24.52% 32,623 45.06% 35,752 59.20%
56,429 61.61% 10,074 13.91% 1,413 2.34% 4,930 16.84% 72,846 28.72%
91,596 100.00% 72,400 100.00% 60,390 100.00% 29,281 100.00% 253,667 100.00%

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
1
ไม่สามารถแยกมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูลได้

โดยภาพรวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในปี 2553 มีมูลค่าตลาดรวมทั้งสิ้น 91,596 ล้านบาท
เติบโตจากปี 2552 คิดเป็นอัตราการเติบโตมูลค่าร้อยละ 13.3 และจากการประมาณการณ์ปี 2554 คาดว่าตลาดมี
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในอัตราที่ลดลง จากปี 2553 ร้อยละ 9.7 หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 100,511 ล้านบาท
มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2552-2554
(หน่วย: พันหน่วย/ล้านบาท)
ประเภท
1. ระบบ		
2. คอมพิวเตอร์
- คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- Notebook
- NetBook
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.1. จอแสดงภาพ
			 - LCD&LED
3.2. เครื่องพิมพ์
			 - Impacted
			 - อิงค์เจท
			 - เลเซอร์
3.3 Data Storage
			 - External Hard Disk
			 - Enterprise Storage
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2552
จำนวน
n/a
2,810
1,280
1,400
130
n/a
420
420
1,368
55
1,040
273
n/a
n/a
n/a

2553

2554f

มูลค่า จำนวน มูลค่า จำนวน มูลค่า
7,890
n/a 8,320
n/a 8,990
51,824 3,081 54,780 3,519 59,930
20,864 1,290 20,640 1,350 21,600
29,400 1,780 32,930 2,080 37,440
1560
11 1,210
89
890
21,155
n/a 28,496
n/a 31,591
1,638 1,600 6,240
900 3,510
1,638 1,600 6,240
900 3,510
3,934 1,842 4,986 2,431 6,216
523
57
542
61
567
2,008 1,440 2,755 1,910 3,479
1,403
345 1,689
460 2,170
3,600
n/a 4,750
n/a 6,600
1,700
n/a 2,500
n/a 3,800
1,900
n/a 2,250
n/a 2,800

มูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2552-2554 (ต่อ)
(หน่วย: พันหน่วย/ล้านบาท)
2552

ประเภท
3.4. อุปกรณ์อื่นๆ
			 - Scanner
			 - กล้องดิจิตอล
			 - Projector
			 - UPS
			 - PDA
รวมมูลค่าตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

2553

2554f

จำนวน มูลค่า จำนวน มูลค่า จำนวน มูลค่า
1,090 11,984 1,290 12,520 1,499 15,265
16.5
116
25
125
24
120
1,010 8,585 1,190 8,925 1,380 11,040
60 1,500 75.00 1,580 95.00 1,805
n/a 1,750
n/a 1,890
n/a 2,300
3.5
33
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a 80,869
n/a 91,596
n/a 100,511

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ในส่วนของตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์นั้น ในปี 2553 มีมูลค่ารวมทั้งหมด 72,400 ล้านบาท มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 12.5 โดยมีซอฟท์แวร์กลุ่ม Enterprise มีสัดส่วนในตลาดสูงสุดเช่นเดียวกับในปี 2552 คือ
มีมูลค่า 54,165 ล้านบาท รองลงมาคือ Embedded Software และ Mobile Application ซึ่งมีมูลค่า 9,127
ล้านบาท และ 6,326 ล้านบาทตามลำดับ

ตลาดสื่อสาร
ในส่วนของภาพรวมมูลค่าตลาดการสื่อสารปี 2553 มีมูลค่ารวม 382,999 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 5.6 เทียบจากปี 2552 และในปี 2554 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.2 หรือ 418,344 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นกว่าการสำรวจในปีที่ผ่านมา
มูลค่าและอัตราการเติบโตของตลาดสื่อสาร ปี 2552-2553 และประมาณการปี 2554

ลานบาท

450,000
400,000

9.2%
5.6%

350,000
300,000

2552

2553

2554f
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สำหรับตลาดเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2553 มีมูลค่า
ตลาดประมาณ 24,894 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 17.8 และคาดการณ์ว่าในปี 2554 จะมี
อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 หรือคิดเป็นมูลค่า 31,093 ล้านบาท
มูลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2552-2553 และประมาณการปี 2554

มูลคา (ลานบาท)
40,000

33,103

20,000

29,992 31,093

30,983

30,000
21,103

24,804

Conventional Handset
Smart Phone

10,000
0
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2552

2553

2554f

กิจกรรมสำคัญเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ยังคงยึดมั่นประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผูน้ ำด้านธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีชนั้ นำ
ของโลก ด้วยการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศ รวมถึงร่วม
ปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง โดยยึดหลักการที่สำคัญคือ การประยุกต์แผนการ
ดำเนินธุรกิจและสังคมให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” อย่างกลมกลืน
การมุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการ
สุดท้ายคือ การสร้างคน โดยการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละและ
ไม่เอารัดเอาเปรียบ
คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์
พัฒนาธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครบวงจร
โดยยึดหลักคุณธรรม การพัฒนาบุคลากรและสังคม เพื่อให้ธุรกิจเกิด
ผลกำไร และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว

ปัจจุบัน บริษัทฯได้มุ่งมั่นพัฒนาแผนงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) หรือการรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินไปควบคู่กับการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามความก้าวหน้า การบริหารงาน CSR โดยยึดหลักตาม สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพทย์ (ก.ล.ต.) เป็นมาตรฐานสำคัญ เพื่อให้สามารถมองความ
รับผิดชอบได้รอบด้าน ทั้งความรับผิดชอบภายในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก และเพื่อให้
องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และสามารถเป็นตัวอย่างแก่องค์กรและบุคคลทั่วไป
โครงสร้างการบริหารงานกิจการเพื่อสังคม (CSR)
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคม		
กรรมการที่ปรึกษาฯ						
ประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม				
กรรมการรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี			
กรรมการรับผิดชอบด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	
กรรมการรับผิดชอบด้านการเคารพสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กรรมการด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค				
กรรมการด้านการดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม			
กรรมการด้านการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการด้านการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม		
กรรมการรับผิดชอบโครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย			
เลขาคณะกรรมการ
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CSR: พื้นฐานขององค์กร “โครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
(Library IT by Synnex)”
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีในประเทศ โดยถือเอาความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึง่ ในนโยบายและพันธะกิจหลักของบริษทั ฯ โดยมี “โครงการห้องสมุดไอที เพือ่ พัฒนาการ
ศึกษาไทย (Library IT by Synnex)” เป็นโครงการ CSR พื้นฐานของบริษัทฯ ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้านไอทีของนักเรียน เยาวชนและประชาชน ให้มีศักยภาพทัดเทียมในระดับสากล

โครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ได้ มี โ อกาสค้ น คว้ า หาความรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ก ำหนดภาระกิ จ ส่ ง มอบ
ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาการศึกษา
ระบบการสืบค้นข้อมูลไอที และความรู้ทั่วไปด้วยการพัฒนาเป็นห้องสมุดไอที นอกจากนี้โครงการห้องสมุดไอที
ยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ร่วมบริจาคโปรแกรม (Software): I Love
Library ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างและอ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์
นับตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของโครงการฯ จนกระทั่งถึงปี 2553 ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน
ซินเน็คฯ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันส่งมอบ ห้องสมุดไอที ไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 44 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด และจากนี้
ไปเรายั ง คง มุ่ ง มั่ น ในการสนั บ สนุ น การส่ ง มอบความสุ ข ผ่ า นโครงการดี ๆ อย่ า ง โครงการห้ อ งสมุ ด ไอที เพื่ อ
พัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) ให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ภารกิจส่งมอบห้องสมุดไอทีที่ผ่านมา
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โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมเด็กผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศ ประจำปี 2553
นับเป็นอีกครั้งที่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมที่มีส่วน
ช่วยสร้างสรรค์สังคม โดยเปิดโอกาสให้น้องๆที่อยู่ในมูลนิธิต่างๆทั่วประเทศ ได้มีพื้นที่ในสังคมไทยมากขึ้น ผ่าน
โครงการประกวดภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “12 Stories of love: 12 เรื่องราวความรัก” โดยน้องๆสามารถ
ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ และความคิด ลงบนผลงานของตนได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเปิด
กว้างทางโอกาสและการยอมรับต่อกันในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดถูกนำไปตีพิมพ์
ลงบนปฏิทินปี 2554 ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่ลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนน้องๆ เจ้าของผลงานจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา และทางมูลนิธิยังได้รับ
ชุดคอมพิวเตอร์คุณภาพยี่ห้อ เลอเมล (Lemel) อีกจำนวน 1 ชุด
สำหรับรายชื่อมูลนิธิที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 มูลนิธิ ดังนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิเด็ก และสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
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1 กิจกรรมสนับสนุนและเชื่อมโยง สิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษา
1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม
			 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก ในปี 2553 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อน รวม
ถึงการพัฒนาสินค้าบริการเพื่อให้เชื่อมโยงกันและเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น พร้อมทั้งตระหนักถึงการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
			 การลดการใช้ทรัพยากร และ “ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน”
				 ซินเน็คฯ ได้จัดทำโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรพลังงานลง โดย
ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ซึ่งผลที่ได้คือบริษัทฯ สามารถลดจำนวนการใช้ ไฟฟ้ า และเชื้ อ เพลิ ง ลดลงจากปี 2552 ได้ ถึ ง
108,000 กิโลวัตต์ หรือคิดเป็น 6.5%
			 การพัฒนา และสนับสนุน ระบบคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO (9001 / 14001)
				 ซินเน็คฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล โดย ISO 9001 เป็นมาตรฐาน สากลที่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ
ทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายใน
องค์กรมากว่า 7 ปี
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองระบบมาตราฐาน ISO 14001: 2004 ซึ่งเป็นระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 4
			 การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่สินค้าคอมพิวเตอร์พีซี ยี่ห้อเลอเมล
(Lemel) ที่เป็นคอมพิวเตอร์แบรนด์ไทยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ให้ได้รับการยอมรับ สำหรับมาตรฐานที่
Lemel ได้รับการรับรองมี 3 มาตรฐาน ดังนี้
				 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดจำกัดสัญญาณ
									 รบกวนวิทยุ มอก.1956-2548
				 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะด้านความ
									 ปลอดภัย มอก.1561-2548

				 - บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เฉพาะด้านความทนทานต่อสภาวะ
									 แวดล้อม ( ร้อน ) ศอ.2001.2-2553
		 การส่งเสริมกิจกรรมโครงการ 5 ส. และ Big Cleaning Day ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาด ความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
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1.2 ด้านสังคม
			 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของทางราชการ และหน่วยงานต่างๆ
				 ที่ผ่านมา ซินเน็คฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ไอที เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้แก่ทางราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี
ที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ซินเน็คฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนมากมาย อาทิ
				
				
				

ซิ น เน็ ค ฯ ร่ ว มมอบคอมพิ ว เตอร์ พี ซี แ ละโน้ ต บุ๊ ค ให้ แ ก่ ส ถานี
ตำรวจโคกคราม เพื่ อ นำไปใช้ ใ นโครงการสายตรวจดิ จิ ต อล
ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ
ป้องกันอาชญากรรม

				
				
				

โครงการสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ก่ โ รงเรี ย นนายร้ อ ย
ตำรวจสามพราน จ.นครปฐม เพื่ อ ใช้ ใ นการจั ด ทำรายงาน
การศึ ก ษาของเหล่ า นั ก เรี ย นตำรวจนายร้ อ ย และประโยชน์
ในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

				
				
				
				

ซิ น เน็ ค ฯ ร่ ว มมอบเครื่ อ งปริ้ น เตอร์ แ ละหมึ ก พิ ม พ์ ให้ แ ก่
โครงการ “หน่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ” (Police Support
Unit) เพื่อสนับสนุนการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อแนะนำ
ที่ จ ำเป็ น จากเหล่ า อาสาสมั ค รการบิ น ไทย ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวต่างๆ ณ สถานีตำรวจย่อยบางซื่อ ตลาดนัดจตุจักร

			 - ซินเน็คฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยพณิชยการ
							 อิ น ทราชั ย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค กาญจนภิ เ ษกมหานคร เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
							 การศึกษาของนักเรียน
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1.3 ด้านการศึกษา
			 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาการที่ยั่งยืน ต้องเริ่มจากการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยสร้าง
และเสริมรากฐานให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม
ได้อย่างแท้จริง และในปี 2553 บริษัทฯ มีโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการ อาทิ
			 โครงการห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex)
				 โครงการ CSR หลักของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดภาระกิจ
ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์ การจัดการห้องสมุดรวมถึงการอบรมอาจารย์และหรือ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด ในการใช้งานให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาการศึกษาระบบการสืบค้นข้อมูลและความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งด้าน ไอที
และขยายจำนวนห้องสมุดไอที เพื่อให้นักเรียนทั่วภูมิภาคสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากที่สุด

โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมเด็กผู้ด้อยโอกาสจาก
มูลนิธิต่างๆทั่วประเทศ ประจำปี 2553 อีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคมที่
ซินเน็คฯ ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเป็นกำลังใจให้แก่เด็กและ
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่
มีคุณค่า อีกทั้งเพื่อต้องการให้น้องๆได้ถ่ายทอดความรักอันบริสุทธิ์
ผ่านผลงานภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “12 Stories of Love” โดยผลงาน
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กทั้ ง หมดถู ก นำไปตี พิ ม พ์ ล งบนปฏิ ทิ น ปี 2554
ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2 การเผยแพร่ การกำกับดูแลธุรกิจ การสร้างทัศนคติและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ตามหลักธรรมาภิบาล
2.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การกำกับดูแลธุรกิจ
			 ตามที่บริษัท ฯ ได้มีการพิจารณา ทบทวนนโบบาย แผนงานการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญนั้น สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญในปีที่
ผ่านมา ดังนี้
			 มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีอิสระ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อาทิ
ด้านการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ 
			 - จัดตั้งคณะกรรม CSR หลัก และกำหนดบทบาท หน้าที่ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และ
							 พัฒนา โดยครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของบริษัทฯ
			 - จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ของคณะกรรมการอิ ส ระ เพื่ อ ให้ ก รรมการอิ ส ระได้ มี โ อกาส
							 อภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเป็นอิสระในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

38

ด้านการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
			 - จัดทำข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลขนาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมไอที
			 - จัดแถลงผลการประกอบการของบริษัทฯ ให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนและประชาชนที่สนใจทราบ
							 และซักถามเพิ่มเติม ในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
							 และจั ด ช่ อ งทางที่ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ นั ก ลงทุ น ผ่ า นเว็ บ ไซด์ หรื อ การสื่ อ สารกั บ
							 ผู้บริหารโดยตรง ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

			 สนับสนุนการฝึกอบรม เรื่องการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (กฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง) เพื่อให้พนักงาน และผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งทราบแนวทาง
การตัดสินใจและดำเนินการ กรณีการจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

2.2 การสร้างเสริมศักยภาพและสร้างทัศนคติ
			 บริ ษั ท ฯ มี เ จตนารมณ์ แ น่ ว แน่ ที่ จ ะสนั บ สนุ น โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาพนั ก งานซึ่ ง เป็ น
ทรัพยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างทัศนคติให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมด้วย เช่น
			 การส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบ ที่
ผนวกไว้ด้วยการปลูกฝังในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมการใช้เวลากับสถาบันครอบครัว
				 - กิจกรรมรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสืบสาน
								 วัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อรดน้ำขอพรจากผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร เป็นประจำ
								 ทุกปี

				 - กิจกรรมท่องเที่ยว - ไหว้พระ ทำบุญ เป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีเวลา
								 ทำกิจกรรมร่วมกัน ชิดใกล้ และได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนา
				
				 การจั ด บรรยายพิ เ ศษ เพื่ อ ร่ ว มแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แ ละเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพให้
							 แก่บุคลากรของบริษัทฯ
				 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรตามลำดับ โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
มากมาย อาทิ

39

			 							
							
							
							

หัวข้อ “People Passion...การบริหารคนอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในเรื่องการบริหารคนกับงาน ให้แก่ผู้บริหารและหัวหน้างานที่เข้ารับฟังการ
บรรยาย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริหารทีมงานของตนเองได้ โดยมีคุณ
ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ให้เกียรติ
บรรยาย

		 - โครงการ “Synnex Variety Talk” “งานได้ ผ ล
คนเป็ น สุ ข ” โดยท่ า นเจ้ า คุ ณ พระราชธรรมวาที (ผู้ ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวั ด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าฟังทุกคน ทั้งนี้
การเทศนาธรรมะได้ เ น้ น ถึ ง การสร้ า งความสุ ข ในที่ ท ำงาน เพราะเมื่ อ เรามี
ความสุขแล้ว ย่อมส่งผลถึงงานที่ทำอยู่ เรียกว่าการบรรยายในครั้งนี้ได้ทั้ง
ความสุข ความสนุกและสาระธรรมประโยชน์อย่างครบครัน
กิจกรรมกีฬาสี ซินเน็คฯ สัญจร เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซึ่งในปี 2553 บริษัท
ได้จัดให้พนักงานไปอบรม สัมมนาผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตาม
โครงการห้องสมุดไอทีฯ และร่วมกันส่งมอบความสุข และ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานจริง
ในทุกโอกาสที่เดินทางไปทำกิจกรรมของกลุ่มพนักงานในแต่ละสี

โครงการจิตอาสาต่างๆ
นอกจากมุ่งมั่นพัฒนาทักษะความสามารถซินเน็คฯ ยังปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตอาสา โดยที่
ผ่านมาบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กลุ่มพนักงานเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสังคมต่างๆ เช่น
- การร่วมบริจาคปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วให้แก่บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนพญาไท เพื่อนำไปจัดทำเป็น
บัตรคำอักษรเบรลล์ ประกอบการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด
- การร่วมบริจาคแฟลชไดร์ฟที่ไม่ใช้แล้วให้แก่สำนักสงฆ์หนองตะเคียน จ.สุรินทร์ เพื่อนำไปให้น้องๆ
ในชุมชนใกล้เคียงที่มาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของทางวัด
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- การร่ ว มบริ จ าคเงิ น และสิ่ ง ของเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
อุทกกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา
- การร่ ว มมอบคอมพิ ว เตอร์ เ ลอเมล (Lemel) พร้ อ ม
อุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ โรงเรียนสุตะโชติ
ประชาสรรค์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และการร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่
โรงเรียนในชุมชนที่ยังขาดแคลน ณ โรงเรียนวัดหนองส้ม จ.เพชรบุรี

- พนั ก งานซิ น เน็ ค ร่ ว มบริ จ าคโลหิ ต ให้ กั บ สภากาชาดไทย
เพื่อใช้สำรองโลหิตให้กับผู้ป่วย ในการรักษาพยาบาลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ
ทุก 3 เดือน

2.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
			 โดยจัดช่องทางการให้ข้อมูลสินค้าและบริการที่
ถูกต้องและเพียงพอผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบคอลเซ็นเตอร์
และสาขาทั้ ง 23 สาขาที่ ก ระจายครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ อำนวย
ความสะดวกในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแก่ ลู ก ค้ า และการให้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ใช้งาน-ผู้บริโภค จากความมุ่งมั่นตั้งใจ เพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ
หลั ง การขาย ทำให้ ซิ น เน็ ค ฯ สามารถคว้ า รางวั ล South East Asia
Awards 2009 ประเภท Best Performance in Accurately
Identifying Customer’s Defect in 2009 (Associate) หรือ รางวัล
ยอดเยี่ยมในด้านความถูกต้องในการระบุปัญหาของลูกค้าจากบริษัท
Intel ได้สำเร็จ
			 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและข่าวสาร
ของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดทำ
รายงานประจำปี วารสาร SynneXtra (ราย 45 วั น ) และเว็ บ ไซต์
www.synnex.co.th อย่างสม่ำเสมอทุกปี
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3 กิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วม ความร่วมมือและช่วยส่งเสริมสังคม
3.1 OUR CSR PARTNER
ความร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น Software : I Love Library
		 บริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท โอเพ่ น เซิ ร์ ฟ
(ประเทศไทย) จำกัด ในการเป็นผู้สนับสนุนโปรแกรมลิขสิทธิ์ การจัดการห้องสมุด (I Love Library) เพื่อใช้ใน
โครงการ Library IT by Synnex
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
		 ซินเน็คฯ ร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวศึกษาจัดทำโครงการ ทวิภาคี เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนกับสถานศึกษา มาประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันที

3.2 OUR SOCIAL
โครงการเปิดบ้าน (Open House) เพื่อแบ่งปันความรู้แก่ลูกค้า นักลงทุน สถาบันการศึกษา
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน
		 ซิ น เน็ ค ฯ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการไอที ชั้ น นำ รายหลั ก 1,300 รายทั่ ว ประเทศ ผู้ ผ ลิ ต
(Vendor) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ผู้สื่อข่าว นักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงกลุ่ม
ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรม รวมถึงได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มสถาบันวิทยาลัย
ตลาดทุน (รุ่นที่ 1-4) สถาบันผู้บริหารยุติธรรมระดับสูง (บยส. รุ่น 14 ) เข้าเยี่ยมชมกิจการ
		 ภายในงานได้จัดให้มีการสาธิตการทำงานที่เชื่อมโยงธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีของซินเน็คฯ
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยระบบการบริหาร “Global System” ซึ่งมีความสามารถในการจัดการ ตั้งแต่ระบบ
บัญชี การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริหารฐานข้อมูลลูกค้า
อย่างครบวงจร และการนำเยี่ยมชมระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) ซึ่งเป็นระบบ
บริหารคลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้ระบบแขนกลอัจฉริยะ (Robot Arm) ที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และทันสมัยที่สุด				
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จัดอบรมให้ความรู้ด้านไอทีและการประกอบคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ
		 ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านไอที และเพื่อเป็นการถ่ายทอดทักษะเหล่านั้นให้แก่
เยาวชนและผู้ที่สนใจ ซินเน็คฯจึงได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการเป็นผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันทักษะ
ทางด้านไอทีต่างๆ อาทิ การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ระดับเยาวชน ภายในงาน ComWorld Thailand 2010

4. เกียรติยศและความภาคภูมิใจ
SYNNEX ได้รบั การคัดเลือกเป็น Top Finalist เพือ่ ชิงรางวัล “Corporate Social Responsibility
Awards” ในงาน SET AWARDS 2010
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมตลอดมา ทำให้ในปี 2553 บริษัท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibility
Awards บนเวที SET Awards ซึ่ ง ถื อ เป็ น รางวั ล ด้ า น CSR ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่โดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
สำหรับซินเน็คฯ แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้รับการคัดเลือกในสาขานี้ บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญพร้อมทั้ง
ดำเนินธุรกิจด้าน CSR นี้มาอย่างยาวนาน โดยมีโครงการ “ห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย: Library IT
by Synnex” เป็นโครงการ CSR หลักของบริษัทฯ และกรรมการ CSR “ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ซิ น เน็ ค ฯด้ ว ยดี เ สมอมา เกี ย รติ ที่ ไ ด้ รั บ ถื อ เป็ น แรงใจและพลั ง ขั บ เคลื่ อ นที่ ส ำคั ญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
ดำเนินกิจกรรมสำคัญเพื่อสังคม ซึ่งผมและทีมงานทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมอย่าง
ต่อเนื่องเช่นนี้ตลอดไป”
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อนี้มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ แต่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทเห็นว่าอาจจะ
มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทสามารถจำแนกได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทฯ
ต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง เพื่อศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ต้ อ งการของตลาด บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม
งานสั ม มนา การประชุ ม งานแสดงสิ น ค้ า ระดั บ สากล
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวโน้ ม เทคโนโลยี และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าไอที รวมทัง้ การควบคุมสินค้าคงคลังและการ
จัดซื้ออย่างเหมาะสม เนื่องจากสินค้าคงคลังจะมีการล้าสมัย
อย่างรวดเร็วตามการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี
ทางบริษัทฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวัน
ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชีย่ วชาญ
ในการประเมินแนวโน้มความต้องการของตลาด รวมทัง้ มีระบบ

บริหารสินค้าคงคลังที่ทันสมัยโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่ อ ช่ ว ยในการบริ ห าร รวมถึ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารชาวไทยที่ มี
ประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี้ ทำให้บริษทั ฯ สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ จั ด จำหน่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ร ายใหญ่ ใ นประเทศไทย
ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขในการได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อ
มีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ
เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ารุ่นที่ล้าสมัยเพื่อแลกกับสินค้า
รุ่ น ใหม่ (Product rotation) และการชดเชยส่ ว นต่ า ง
ในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา (Price protection) จาก
ตัวแทนจำหน่ายและผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย ซึ่งจะสามารถ
ลดปัญหาการล้าสมัยของสินค้าคงคลังลงได้ ทั้งนี้บริษัทฯ
มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำหรับสินค้าที่
เสื่อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า อีกด้วย

ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า
ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณในกลุ่มไอทีเพิ่มขึ้น
ทำให้ลูกหนี้การค้าขยายเครดิตเทอมการชำระเพิ่ม ประกอบ
กับการแข่งขันในตลาดไอทีเรือ่ งการให้เครดิตเทอมยาวมีการ
แข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องการรับ
ชำระหนี้ล่าช้า บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา
วงเงินและเครดิตเทอมตามธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ จริง ติดตามควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ และกำหนด
ขั้ น ตอนการติ ด ตามหนี้ ข องฝ่ า ยบริ ห ารหนี้ แ ละควบคุ ม
สินเชื่อ ฝ่ายขาย และฝ่ายกฎหมายชัดเจน อีกทั้งบริษัทฯ
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ได้ ก ำหนดมาตรการการบริ ห ารวงเงิ น สิ น เชื่ อ และเงื่ อ นไข
ชำระเงิน และบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยเริ่ ม จากจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านเครดิต มีการใช้แบบวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้นให้เหมาะสม
และมีขนั้ ตอนพัฒนาการให้เครดิต เงือ่ นไขการขาย และมีการ
อนุ มั ติ ต ามอำนาจอนุ มั ติ ว งเงิ น เครดิ ต มี น โยบาย การตั้ ง
สำรองหนี้ เ พื่ อ สู ญ ตามคุ ณ ภาพหนี้ เพื่ อ ลดและป้ อ งกั น
ความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
การเสนอราคาและชำระเงินจะใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐ
เป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมดของ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญา

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่ นประมาณร้อยละ 80-90 ของมูลค่าการสัง่ ซือ้ สินค้า
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายเก็ ง กำไรจากอั ต รา
แลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
บริษทั ฯ มียอดขายเพิม่ ขึน้ ในทุกๆ ปี ทำให้บริษทั ฯ
ต้ อ งมี ก ารใช้ เ งิ น ทุ น หมุ น เวี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการ
บริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวจากการ
ใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินมาเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ทั้งนี้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทฯ เท่ากับประมาณ
27 วัน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้วงเงิน
สินเชื่อแก่ลูกค้าให้เข้มงวดและมีการทบทวนวงเงินของลูกค้า
ตลอดเวลา โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกค้าของ
บริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 47 วัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา

ชำระหนี้ ของบริ ษั ท ฯ มี ร ะยะเวลาประมาณ 19 วั น
เนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด หรือชำระ
ค่ า สิ น ค้ า ให้ เ ร็ ว ขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ส่ ว นลดทางการค้ า จาก
ผู้ผลิต ในปัจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ ง ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ทำให้บริษัทไม่มีปัญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
มี ก ารติ ด ต่ อ และสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ ทุ ก แห่ ง
ซึง่ ทำให้บริษทั ฯ สามารถต่อรองและทบทวนวงเงินกูย้ มื อัตรา
ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เพือ่ ให้ได้ตน้ ทุนทางการเงิน
ที่เหมาะสมตลอดเวลา

ความเสี่ยงจากการมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ
ธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ
เป็นธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น ปัจจัย
ต่ า งๆ เช่ น อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
คุณภาพของลูกหนี้ ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม่
และการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบ
ต่ อ อั ต รากำไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ และผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ให้ความสำคัญและ
จั ด ให้ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น

เงินตราต่างประเทศ การบริหารสินค้าคงคลังที่รัดกุม
รวมถึ ง การจั ด ทำงบประมาณอย่ า งเข้ ม งวด และการ
ควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ย ซึ่ ง การจั ด ให้ มี น โยบายดั ง กล่ า วจะ
สามารถช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ อั ต รากำไรสุ ท ธิ จ าก
ปัจจัยดังกล่าวได้ นอกจากนัน้ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้น
ทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
ในประเทศของสินค้าหลายๆ ตราสินค้า เพือ่ ช่วยให้บริษทั ฯ
สามารถกำหนดราคาและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นได้
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ความเสี่ยงจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2/2550 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติ
ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
(“ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ” ) ประเภทระบุ ชื่ อ ผู้ ถื อ และ
ไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หน่วย โดยมีราคา
เสนอขายต่ อ หน่ ว ย 0 บาท และใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
มี อ ายุ 5 ปี นั บ แต่ วั น ที่ อ อกและเสนอขายใบสำคั ญ
แสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ
ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ได้ 1 หุ้ น ในราคาใช้ สิ ท ธิ
เท่ า กั บ ราคาที่ ล ดจากราคาเสนอขายให้ แ ก่ ป ระชาชน
และบุคคลทัว่ ไปในครัง้ นีร้ อ้ ยละ 25 ผูล้ งทุนจึงมีความเสีย่ ง
ในการทีม่ ตี น้ ทุนสูงกว่าผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
และมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจจะลดต่ำลง หากผู้ถือหุ้น
กลุม่ ดังกล่าวขายหุน้ หลังการใช้สทิ ธิ รวมถึงการทีผ่ ลู้ งทุน
จะมีสภาพความเป็นเจ้าของบริษัทฯ น้อยลง (Dilution
Effect)
อย่ า งไร ก็ ต าม ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ข าย
ให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานดั ง กล่ า ว มี ก ารกำหนด
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เงื่อนไขในการใช้สิทธิ โดยนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ 1 ปี ผู้ ถื อ ใบสำคั ญ แสดงสิ ท ธิ
สามารถใช้สทิ ธิครัง้ แรกได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคน
ได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ และในทุกๆ 6 เดือน หลังจาก
ปีแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน
ร้อยละ 7.5, 7.5, 10, 10, 12.5, 12.5, 15, 15 ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละคน
ได้ รั บ จั ด สรรจากบริ ษั ท ฯ ตามลำดั บ ซึ่ ง การกำหนด
ระยะเวลาในการใช้สิทธิดังกล่าวจะช่วยป้องกันการมีหุ้น
เพิ่มขึ้น ในช่วงแรกที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้
ทำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ และหากผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิใช้สิทธิในการแปลงสภาพทั้งหมด จะแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ และการใช้
สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
ลำดับ

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. King’s Eye Investments Ltd.
3. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
			 HONG KONG BRANCH
4. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY,
			 LIMITED-TIGER
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
6. บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
7. นายสุวัฒน์ นิยมเสถียร
8. นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
9. ALBOUYS NOMINEES LIMITED
10.

นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์

จำนวนหุ้น(หุ้น)

ร้อยละ (%)

269,715,600
245,000,000
21,846,300

39.4%
35.8%
3.2%

18,500,000

2.7%

12,162,247
11,000,000
6,605,200
5,312,500
4,500,000

1.8%
1.6%
1.0%
0.8%
0.7%

3,474,048

0.5%

* มติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ได้อนุมัติในการซื้อหุ้นคืนใน
ตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 60,384,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยโครงการ
สิ้นสุด 24 พฤษภาคม 2552 จำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนทั้งหมด 11,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของหุ้น
ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี น โยบายที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราไม่ ต่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 40 ของกำไรสุ ท ธิ
หลังจากหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองต่างๆ ทั้งหมด ในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้
จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
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ฝายขายและการตลาด สินคาคอนซูมเมอร

ฝายการตลาดกลุม
เอ็นเตอรไพรส โซลูชั�นส

ฝายขายและการตลาด
สินคาคอมเมอรเช�ยล

กรรมการและ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยกรรมการ
จำนวน 12 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายตู ชู วู
นายวีระชัย ศรีขจร
นายฮวง ชี เชียง
นายลี ลี เชิน
นายเว่ย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
โดยกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี, นายวีระชัย ศรีขจร, นายตู ชู วู,
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล, นายฮวง ชี เชียง, นายเว่ย ฮุย, นาย ลี ลี เชินและนายตู ชู เฉวียน กรรมการสองใน
แปดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่
อย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้
บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ ำนาจตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนาจหรือ
อำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
49

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร
และการจัดการคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เว้นแต่ในเรือ่ งดังต่อไปนี้
คณะกรรมการต้องได้รบั มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมาย
กำหนดให้ตอ้ งได้มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือ
โอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีขอบเขตหน้าทีใ่ นการกำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ หรือขายทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ
หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำกัด หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
ประวัติการทำผิดของกรรมการ
- ไม่มี –
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระเป็นองค์ประกอบหรือกลไกทีส่ ำคัญในระบบการกำกับดูแลกิจการทีด่ หี รือทีเ่ รียกกันว่า
“ธรรมาภิบาล” ขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของกรรมการอิสระประกอบไปด้วย
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำจาก
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน
ในบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง และรวมถึงไม่มผี ลประโยชน์หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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6. สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน
ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี้
(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
			 ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
			 แต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
			 กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
			 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษณ์

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท ฯ มี ข อบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบและรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลของบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา และรับรอง
ให้นำไปใช้ดำเนินการติดตาม เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายธรรมาภิบาลรวมถึงทบทวนและปรับปรุง
นโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย พิจารณาและกำกับ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของบริษัทโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2553 เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษณ์

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย และ แนวทางการบริหารความเสีย่ งด้านการเงินของบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้าน
การเงินประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
กลุ่มธุรกิจ เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยสามารถประเมิน ติดตาม
และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ดี
3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสีย่ งด้านการเงิน และดูแลให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจ
ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
ลำดับ

รายชื่อ

1. นางรวิฐา พงศ์นุชิต
2. นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
3. นายพุฒพ
ิ ันธ์ เตยะราชกุล

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ
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ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
2. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
3. สอบทาน และพิจารณารวมถึงกำหนดนโยบายอันเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกำกับดูแลมาตรการ
ต่างๆให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. ให้คำแนะนำ และพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบาย รวมถึงการกำกับ
ดู แ ลมาตรการ หรื อ ข้ อ กำหนด กฎเกณฑ์ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆของบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บท
บัญญัติของกฎหมาย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายมีอำนาจตรวจสอบ แก้ไขข้อบังคับ กฎระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย
6. ให้คำแนะนำงานด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง บังคับคดี การดำเนินการจัดการด้านกฎหมาย การดำเนิน
กระบวนพิจารณา การดำเนินคดีต่างๆ
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ ในสิง่ ทีต่ อ้ งดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
ลำดับ

รายชื่อ

1. นายสมชัย อภิวัฒนพร
2. นางมาลีรตั น์ ปลื้มจิตรชม

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเฉพาะ แต่บุคคลที่จะได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 โดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ นัน้ ได้กำหนดไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การคัดเลือกกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ของผูถ้ อื หุน้ โดยมีหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
		 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
		 ไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ เท่าจำนวน
		 กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
		 ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
		 ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงทีส่ ดุ
กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตำแหน่งนานทีส่ ดุ
เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริษทั ฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออก
ไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีทตี่ ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้ สนอการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คนและมีวาระการดำรงตำแหน่ง
2 ปี ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

องค์ประกอบและการแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารจากบุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความรูค้ วามสามารถ
ในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม์
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์
นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอำนวยการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและการตลาด
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฝ่ายขายและการตลาดสินค้า Consumer
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโลจิสติคและสายการประกอบ
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. เป็นผูร้ บั มอบอำนาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกประการ
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบ และมีอำนาจพิจารณาอนุมตั ิ
การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เคยมีมติอนุมตั ใิ นหลักการ
ไว้แล้ว
6. กำหนดการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน
การค้ำประกันเงินกูห้ รือสินเชือ่ หรือการขอสินเชือ่ ใดๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เห็นชอบ
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7. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแล
การดำเนินงานโดยรวม
8. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ
ตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ
ของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ฯ ได้กำหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบอำนาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
สำคัญของบริษัทฯ
9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย
ต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัทฯ
10. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ฯ และสัญญาต่างๆ ซึง่ เป็นผลประโยชน์ตอ่ กิจการ
ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทั้งนี้ การลงนามสัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย จะต้องมี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
11. พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัทฯ
12. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตัง้ ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก
หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ
เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
13. มีอำนาจ ออกคำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบ
อำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ
ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ
ในปี 2551, ปี 2552 และปี 2553 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ
ของบริษัทฯ จำนวน 654,000.- บาท, 1,496,000.- บาท และ 1,702,000.- บาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
ปี 2551
รายชื่อกรรมการ

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
กรรมการ

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2. นายวีระชัย ศรีขจร
3. นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
4. นายตู ชู วู
5. นายเว่ย ฮุย
6. นายฮวง ชี เชียง
7. นายลี ลี เชิน
8. นายตู ซู เฉวียน
9. นายสมชัย อภิวัฒนพร
10. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
11. นายวิสสุต เศรษฐบุตร
12. นางรวิฐา พงศ์นุชิต
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กรรมการ
ตรวจสอบ

ค่า
ตอบ
แทน
(บาท)

ปี 2552
จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
กรรมการ

กรรมการ กรรมการ
คณะย่อย ตรวจสอบ

ปี 2553
ค่า
ตอบ
แทน
(บาท)

จำนวนครั้ง
ที่เข้าประชุม
กรรมการ

4/4 - 72,000 4/4 - 108,000 4/4
4/4 - 60,000 4/4 - 75,000 4/4
1/1 - 15,000 4/4 - 75,000 4/4
4/4 - 60,000 3/4 - 55,000 2/4
- - 1/4 - 20,000 2/4 - 30,000 1/4 - 15,000 1/4
3/4 - 45,000 1/4 - 20,000 2/4
- 1/4 - 55,000 3/4
4/4 4/4 132,000 4/4 11/11 5/5 371,000 3/4
4/4 4/4 120,000 4/4 12/12 5/5 378,000 4/4
4/4 4/4 120,000 4/4 9/9 5/5 324,000 4/4
- - - 3/4

กรรมการ กรรมการ
คณะย่อย ตรวจสอบ

11/12
12/12
12/12
3/3

5/5
5/5
5/5
1/5

ค่า
ตอบ
แทน
(บาท)

120,000
80,000
80,000
40,000
20,000
40,000
60,000
358,000
386,000
386,000
132,000

ผู้บริหาร
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส
และเงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม		

2551
จำนวน
(คน)

2552

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

2553

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

จำนวน
(คน)

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

7

0.71

7

20.81

7

24.81

7

0.71

7

20.81

7

24.81

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ได้มีมติให้ออกและจัดสรร
ใบสำคั ญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและไม่สามารถ
โอนเปลี่ยนมือได้ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของ
ทุนจดทะเบียนทัง้ หมดภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นสิง่ จูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ (ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในข้อ 8.2 การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษทั ฯ) โดยกรรมการทีม่ ฐี านะเป็นพนักงานของบริษทั ฯ จะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในส่วนทีไ่ ด้ประโยชน์
สูงกว่าเพียงทางเดียวเท่านัน้ ทัง้ นี้ ไม่มกี รรมการและพนักงานทีไ่ ด้รบั จัดสรรเกินรายละ 1,250,000 หุน้ หรือเกินร้อยละ
5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรในครั้งนี้ โดยเกณฑ์ในการจัดสรรขึ้นกับตำแหน่งงานและอายุการทำงาน
ของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 3,730,000
หน่วยให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และ 5,850,000 หน่วยให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.92 และ
23.40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลำดับ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละรายได้รับจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับ
รายชื่อ
ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
กลุ่มคณะกรรมการ
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
2. นายวีระชัย ศรีขจร
3. นายตู ชู วู
4. นายหู เจีย หลง
5. นายฮวง ชี เชียง
6. นายลี ลี เชิน
7. นายสมชัย อภิวัฒนพร
8. นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
9. นายวิสสุต เศรษฐบุตร
รวมกลุ่มคณะกรรมการ

1,250,000
400,000
400,000
400,000
400,000
220,000
220,000
220,000
220,000
3,730,000

5.00%
1.60%
1.60%
1.60%
1.60%
0.88%
0.88%
0.88%
0.88%
14.92%
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รายชื่อ
กลุ่มผู้บริหาร
1. นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
2. นายอนุชิต บุญญลักษม์
3. นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
4. นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
5. นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์
6. นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง
รวมกลุ่มผู้บริหาร
รวมกลุ่มคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหาร
ที่มา: บริษัทฯ
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จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรเมื่อเทียบกับ
ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
1,250,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
600,000
800,000
5,850,000
9,580,000

5.00%
4.80%
4.00%
4.00%
2.40%
3.20%
23.40%
38.32%

การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำหรับกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed
Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 5 ข้อ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดนั้น บริษัทฯ ขอเรียงตามลำดับของหลักการ
ในแต่ละหัวข้อดังนี้

		 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยในแต่ละครัง้ บริษทั
ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และได้มีการนำหนังสือเชิญประชุมไปไว้ใน เว็บไซด์ของบริษัท www.synnex.co.th และได้นำรายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ไปไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั เช่นกัน และในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวิสามัญผูถ้ อื หุน้
กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง

		 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาประชุมแทนได้

		 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน รวมถึงการใช้สทิ ธิในการออกเสียง หรือซักถามในทีป่ ระชุม บริษทั
ได้มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ
และความคิดเห็นอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ บริษทั เพือ่ ทีบ่ ริษทั ได้นำไปปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เกิดความพึงพอใจบุคลากร
บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และ
ผลการดำเนินงานของบริษทั นอกจากนัน้ ยังเปิดโอกาสให้ซกั ถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อผูบ้ ริหาร
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 ทีใ่ ช้ควบคุมดูแลสิง่ แวดล้อม
ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้บริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ

		 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อร่วมตอบ
ข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

		 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั จำนวน 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
u บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้ห้ามหน่วยงานที่ทราบ
ข้อมูลนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร
นำข้อมูลบริษทั ฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้สว่ นตนหรือกระทำรายการทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถอื เป็น
ความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
u บริษท
ั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ สี าระสำคัญของบริษทั ฯ โดยกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
u บริษท
ั ฯ ได้ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เกีย่ วกับหน้าทีใ่ นการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์โดย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนา
การรายงานดังกล่าวแก่บริษทั ฯ ในวันเดียวกับทีร่ ายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 และ 2553 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 605 คน และ 611 คน
และ 625 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ประกอบด้วยพนักงานตามสายงาน ดังนี้
ฝ่ายงาน

จำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1. ฝ่ายขาย
195
200
203
2. ฝ่ายการตลาด
96
90
100
3. ฝ่ายการเงิน
29
29
31
4. ฝ่ายบัญชี
18
18
19
5. ฝ่ายซ่อมเปลี่ยนและบริการลูกค้า
92
102
107
6. ฝ่ายโลจิสติคและสายการประกอบ
137
135
125
7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
28
28
29
8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
9
11
		 รวม		
605
611
625
ที่มา: บริษัทฯ
บริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานทั้งหมด 40 คน, 39 คน และ 43 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552
และ 2553 ตามลำดับ
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะตระหนักดีว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าและ
มีความสำคัญต่อองค์กร หากพนักงานได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทงั้ ในด้านสถานทีท่ ำงาน มีความรูค้ วามชำนาญในงานทีท่ ำ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีสวัสดิการที่ดี ก็จะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโต
ของบริษัทอย่างมั่นคงยั่งยื่น

ด้านความปลอดภัยพนักงาน
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย
บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือช่วยดับไฟจากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำทุกปี
การจัดกิจกรรม 5 ส.
จัดให้มกี จิ กรรม 5 ส. เพือ่ ความสะอาดและปลอดภัย อย่างต่อเนือ่ งทุกไตรมาส เพือ่ ให้สถานทีท่ ำงานสะอาด
ปลอดภัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับพนักงาน
การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ให้กับพนักงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
จัดห้องให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาลและพยาบาลประจำ เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลด้านการเจ็บป่วย
เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี จากพยาบาลวิชาชีพ

ด้านสวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการอาหารเช้า
บริษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการอาหารเช้าสำหรับพนักงานทีม่ าทำงานแต่เช้าให้ได้มโี อกาสรับประทานอาหารเช้า
เนื่องจากการเดินทางไกลและเพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งยังเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้พนักงานมาทำงานแต่เช้า
Synnex Happy Workplace
บริษัทฯ ได้จัดสถานที่และกิจกรรม “ Synnex Happy Workplace ” เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในด้านสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
โดยมีกิจกรรม 8 ประเภท
1. Happy Body บริษัทฯ จัดให้มีห้องออกกำลังกาย ( Fitness), และมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
		 ชมรมฟุตบอล, ปิงปอง, แบตมินตัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
2. Happy Heart บริษทั ฯ จัดตัวแทนนำกระเช้าเยีย่ มพนักงานทีค่ ลอดบุตร หรือ พนักงานทีเ่ จ็บป่วย
		 และร่วมงานพิธีต่างๆ เช่นมงคลสมรส งานศพ เป็นต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีกับพนักงาน
3. Happy Society สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคม เช่น พนักงาน
		 ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกไตรมาส, กิจกรรมร่วมบริจาค
		 เสื้อผ้าและสิ่งของให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส และสถานเด็กกำพร้า หรือเด็กพิการ,
		 การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนระดับอาชีวะศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านไอที,
		 การเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของขวัญงานวันเด็กแห่งชาติกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
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4. Happy Relax บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ให้พนักงานได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในแผนก หรือ
		 ต่างแผนก เพื่อช่วยผ่อนคลายหลังเลิกงาน และสร้างความสัมพันธ์ทีดีในการทำงานร่วมกัน เช่น
		 จัดให้มหี อ้ งคาราโอเกะ, โต๊ะปิงปอง, โต๊ะพูล, โต๊ะโกลล์ นอกจากนีย้ งั จัดให้มงี านเลีย้ งสังสรรค์ปใี หม่
		 ประจำปีเพื่อให้พนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน
5. Happy Brain จัดแหล่งความรู้ (Knowledge Management) ให้พนักงานได้เข้าถึงองค์
		 ความรูต้ า่ งๆ เพือ่ เสริมสร้างความรูท้ วั่ ไปให้มากทีส่ ดุ โดยได้เชิญวิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
		 มาบรรยาย ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสบการณ์ด้านต่างๆ
		 มาบรรยาย, การจัดชมรมสอนภาษาจีน นอกจากนี้ยังได้จัดมุมหนังสือหลากหลายทั้งด้านวิชาการ
		 บันเทิง สาระทั่วไป ให้พนักงานได้ยืมอ่าน
6. Happy Soul เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนา บริษัทจัดโครงการบรรยายธรรมะ โดยนิมนต์พระ
		 มาบรรยายธรรมะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และยังจัดหาหนังสือธรรมะต่างๆ ให้พนักงานยืม และ
		 ส่งเสริมกิจกรรมพาพนักงานทำบุญไหว้พระ 9 วัดสถานที่ต่างๆ
7. Happy Money จัดอบรมการวางแผนทางด้านการเงินโดยติดต่อสถาบันการเงินเพื่อดอกเบี้ยต่ำ
		 พิเศษสำหรับพนักงาน, การเชิญธนาคารมาออกบูธเพื่อสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน
8. Happy Family บริษัทฯ จัดให้มีทุนการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีรายได้น้อย
สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี
โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร
โดยตัง้ แต่ 2%-3.5% โดยพนักงานจะได้รบั เงินสมทบในส่วนของบริษทั และผลประโยชน์จากการลงทุน
เมื่อครบตามอายุงานที่บริษัทกำหนด
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่งจึงได้กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์
ขององค์กร และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
จัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศน์ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจ วัฒนธรรมองค์กร “TEAMWORK” ของบริษัท
u ระบบ “พี่เลี้ยง” บริษัทกำหนดจัดให้มีโครงการอบรมพี่เลี้ยงต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานเข้าใจ
		 หน้าที่และบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อดูแลน้องใหม่ที่เข้ามา ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่เกิดการ
		 ปรับตัวและเข้าใจสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัทได้เร็วขึ้น
u กำหนดให้มีหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนทุกแผนกที่อยู่ในช่วงทดลองงานให้ได้รับ
		 การอบรมตามตารางที่กำหนดไว้ โดยมีพี่เลี้ยงที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วให้ความเอาใจใส่ให้ได้รับ
		 การอบรมครบถ้วน
u การจัดอบรมหลักสูตร Basic Training และ หลักสูตรการใช้ Ms. Office Advanced เป็นการ
		 อบรมโดยเจ้าหน้าทีแ่ ผนกฝึกอบรมทีม่ ปี ระสบการณ์และความสามารถในการฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง
		 และวัดผลได้
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การพัฒนาเครือ่ งมือสำหรับการวัดสมรรถนะพนักงาน (Competency) และมีการจัดหาหลักสูตร
ในการเสริมศักยภาพพนักงานที่ยังมีช่องว่างอยู่ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ที่ดีขึ้นตาม
มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
In house Training การจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาอบรม
หัวข้อที่กำหนดรวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมนอกสถานที่ (Public Training) เพื่อเพิ่ม พู น
ความรู้ตามแบบ Training Need ที่ได้กำหนดไว้
การอบรมในรูปแบบ E-Learning บริษัทได้ลงทุนระบบการเรียนการสอน E-Learning แบบ
Interactive ช่วยลดเวลาการสอนงานของหัวหน้างานและเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
วัดผลได้เป็นรูปธรรม
โครงการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชิงสัมมนาต่างจังหวัด ซึ่งได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่มพนักงาน
ออกเป็น 4 สี 4 กลุ่มโดยพนักงานมาจากต่างแผนกสิ่งที่ได้คือพนักงานได้เกิดการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน ได้บรรลุ
เป้าหมายตามวัฒนธรรมของบริษัท “ Teamwork “

ด้านสังคม
l

		
l

		
		
l

		
		
		

บริษทั ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการทำ CSR ผ่านโครงการ E-Library ครอบคลุมโรงเรียนทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั้งสิ้น 231 โรงเรียน โดยโครงการใช้เวลา 5 ปี
บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการขอพาคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูระบบงานของ
บริษทั ซึง่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนของชาติได้พฒ
ั นาและสร้างเสริมประสบการณ์นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในห้องเรียน
บริษัทฯ สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่ส่งนิสิตนักศึกษาในโครงการสหกิจ และทวิภาคี ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีมาฝึกงานให้ได้รบั ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะยิง่ ขึน้ พร้อมกับได้รบั รายได้จากการฝึกงาน โดย
นักศึกษาฝึกงานสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการหางานทำในอนาคตหลังจากจบการศึกษา
ต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม
l

l
l

บริษัทฯ จัดให้มีโครงการ แยกทิ้งประเภทขยะลงถัง และรณรงค์การใช้แก้วน้ำประจำตัวแทนการใช้
พลาสติกใส่เครื่องดื่ม เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน
บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ ISO14000 เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
โครงการจัดการด้านพลังงาน บริษทั ฯ ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานจึงได้จดั ทำนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามรายบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์
บริษัท พริซึ่ม
โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัทย่อย

บริษัท ที.เค.เอส. บริษัทที่
เทคโนโลยี จำกัด เกี่ยวข้อง
(มหาชน)
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มูลค่า(พันบาท)

ลักษณะรายการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- ราคาที่บริษัทฯ ขายในราคา
ที่สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ
เป็นเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับลูกค้า
รายอื่นๆ ได้
จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจำเป็น
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
และสมเหตุสมผล
15,319 - จ่ายค่าบริการ
มีความเห็นว่ารายการ
- ซื้อสินค้า/
ส่งเสริมการขาย ดังกล่าวมีความจำเป็น ก่อให้
บริการ
1,215 ทางด้านเทคนิค เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- เจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้เงินกู้ยืม 18,000 (ทัง้ ก่อนและหลัง และสมเหตุสมผล
450 การขาย) กับ
- ดอกเบี้ยจ่าย2
ผลิตภัณฑ์
ทีบ่ ริษทั ฯ
เป็นผูจ้ ำหน่าย
7,494 - ขายอุปกรณ์ - ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็นราคา
- ขายสินค้า/
บริการ
คอมพิวเตอร์
ตลาดและเงื่อนไขการค้าปกติ
1,074 หมึกพิมพ์
- ลูกหนี้การค้า
ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับ
และผ้าหมึก
และตั๋วเงินรับ
ลูกค้ารายอื่นๆ ได้ในราคาที่
สูงกว่าราคาทุนของบริษัทฯ
และเงื่อนไขการค้าปกติ
จากเหตุผลข้างต้น เห็นว่า
รายการดังกล่าว มีความ
จำเป็น ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และสมเหตุสมผล
213,840 - ซือ้ กระดาษ
- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช้ในการ
- ซื้อสินค้า
20,650 สำนักงาน
ดำเนินกิจการ หรือเพื่อนำไป
- เจ้าหนี้การค้า
ใบรับประกันสินค้า จำหน่ายต่อ ในราคาที่
และผ้าหมึก
ได้มีการตกลงกันไว้ ซึ่งเป็น
ราคาทุนบวกกับค่า
- ขายสินค้า/
บริการ
- ขายทรัพย์สิน

9,359 - ขายสินค้าและ
ให้บริการสถานที่
816 พร้อมอุปกรณ์
และสาธารณูปโภค

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์

บริษัท ที.เค.
บริษัทที่
เอส. สยามเพรส เกี่ยวข้อง
แมเนจเม้นท์
จำกัด

มูลค่า(พันบาท)

- ขายสินค้า/
3,048 - ขายอุปกรณ์
บริการ
918 คอมพิวเตอร์
- ลูกหนี้การค้าและ
หมึกพิมพ์
ตั๋วเงินรับ
และระบบเน็ทเวิรก์

- ค่าบริการ
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น

Synnex Global บริษัทที่
Ltd.
เกี่ยวข้อง

1

2

ลักษณะรายการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าบริการ

23,572 - สัง่ ทำวารสาร
1,216 และแผ่นพับ
1,170 สำหรับการ
ส่งเสริมการขาย

2,971 - ค่าบริการในการ
ให้คำปรึกษาและ
ค่าบริการในการ
สนับสนุนและ
บำรุงรักษา
ซอฟท์แวร์
Global
Enterprise
Software

บรรจุภัณฑ์และค่าแรง และ
กำไรขั้นต้นดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ในตลาด รายการดังกล่าว
ถือเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ
จากเหตุผลข้างต้น
เห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความจำเป็น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
และสมเหตุสมผล
- ราคาที่บริษัทฯ ขายเป็น
ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า
ปกติซึ่งสามารถเทียบเคียง
กับลูกค้ารายอื่นๆ ได้
จากเหตุผลข้างต้น
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็น
ไปตามลักษณะการค้าปกติ
และสมเหตุสมผล
- อัตราค่าพิมพ์ เป็นอัตราที่
ใกล้เคียงราคาตลาด และ
มีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง
สามารถเทียบเคียงกับ
สำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้
จากเหตุผลข้างต้น
เห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็นไปตามลักษณะ
การค้าปกติ และสมเหตุ
สมผล
มีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจำเป็นก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และสมเหตุสมผล

บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก
บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯร้อยละ 39.66 และได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารที่สำคัญทำให้การบริหารงานแยกจากกัน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
เงินกู้ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยเป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ
2.50 ต่อปี
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผล ของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกัน
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทำรายการระหว่างกันนัน้ ๆ อีกทัง้ จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต
u

u

u
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รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือ
ขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มเี งือ่ นไขต่างๆ
เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้น
กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคา
และเงือ่ นไขรายการต่างๆ ให้ชดั เจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ ฝ่ายบัญชี
จัดทำรายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่สอบทานข้อมูลและนำเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของ
การทำรายการทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการ
ระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น
ในการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ และจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของ
บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพือ่ นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ กรรมการ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทำรายการ
ระหว่างกันนั้นๆ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ่ ไม่มเี งือ่ นไขทางการค้าทัว่ ไปกับกลุม่ ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน ตามสัญญา
ให้สทิ ธิในการใช้ซอฟท์แวร์ Global Enterprise และสัญญาให้สทิ ธิในการใช้เครือ่ งหมายการค้า ลงวันที่
11 ธันวาคม 2550 (ตามรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว ในข้อ 5.4 สรุปสัญญาให้สิทธิในการ
ใช้เครื่องหมายการค้า และ ข้อ 5.5 สรุปสัญญาให้สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ Global Enterprise)
โดยบริษทั ฯ สามารถใช้ซอฟท์แวร์ Global Enterprise, ชือ่ SYNNEX และเครือ่ งหมายการค้า Lemel
จาก Synnex Global Ltd. ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา หากกลุ่มซินเน็ค (โดยผ่านทาง King’s Eye
Investments Ltd.) ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

u

u

ทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีการแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ยุติการใช้ชื่อและ
เครื่องหมายการค้าจากกลุ่มซินเน็ค ทั้งนี้ การชำระค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟท์แวร์ Global Enterprise
จะเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด
ทั้ ง นี้ รายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น กรรมการจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บต่ า งๆ
ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้งไม่มีการมอบอำนาจให้
บุคคลอื่นกระทำการแทนในรายการที่มีความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพื่อพิจารณา
สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำเนินการ
ทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบาย
การทำรายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ คาดว่ า จะมี ก ารทำรายการ
ระหว่างกันในอนาคตกับ Synnex Global Ltd. สำหรับค่าพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management System) ที่ใช้เชื่อมโยงระบบ ASRS กับระบบการบริหาร Global
Software จำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน กลุ่มซินเน็ค ประเทศไต้หวันกำลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งคำนวณจาก
อัตราค่าธรรมเนียมในการพัฒนาโครงการและ/หรือโปรแกรมใหม่ตามประมาณการจำนวนชั่วโมง
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายได้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2553 เท่ากับ 15,661.93 ล้านบาท, ปี 2552 เท่ากับ 13,490.12
ล้านบาท โดยรายได้รวมของบริษัทฯ มีอัตราการขยายตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.10 ซึ่งแสดงถึงการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมไอที ที่มีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 9.2
รายได้ ร วมของบริ ษั ท ฯ ประกอบไปด้ ว ย รายได้ จ ากการขายคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
คอมพิวเตอร์ รายได้จากการบริการ และรายได้อื่น ทั้งนี้ รายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ในปี 2553 จำนวน 15,582.22 ล้านบาท, ปี 2552 จำนวน 13,411.10 ล้านบาท ซึง่ มีอตั ราการเติบโตในปี
2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.19 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเติบโตดังกล่าวถือเป็นการเติบโตที่มากกว่าการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการเติบโตส่วนหนึ่งมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น จากการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโดยเฉพาะสินค้า External Hard Drive & Memory ซึ่งมีการเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง, ปริ้นท์เตอร์ รวมทั้งระบบเน็ตเวิร์คโซลูชั่นต่างๆ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์
ประกอบเสร็จและกึ่งเสร็จ, กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 23.92, 20.69 และ 16.65 ของรายได้จากการขายและ
การบริการรวมของปี 2553 ตามลำดับ
รายได้จากการบริการของบริษัทฯ ปี 2553 มีจำนวน 17.54 ล้านบาท, และปี 2552 จำนวน 16.35
ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล และกำไรสุทธิ
กำไรก่อนดอกเบีย้ จ่ายและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบริษทั ฯ ปี 2553 มีมลู ค่าเท่ากับ 401.56 ล้านบาท และ
310.48 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 29.34 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรจาก
การดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 2.57 ในปี 2553 และ 2.44 ในปี 2552 ตามลำดับ
กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 270.67 ล้านบาท และ 202.77 ล้านบาท ในปี 2552
คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 33.49 ซึ่งการเพิ่มของอัตรากำไรสุทธิในปี 2553 เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ สามารถ
ควมคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 3,782.71 ล้ า นบาท ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 ทั้ ง นี้
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 3,367.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.02
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 415.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.98
ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ
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ทั้งนี้จะเห็นว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและ
ตั๋วเงินรับและสินค้าคงเหลือเป็นหลัก ทั้งนี้ เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนเป็นหลัก
ณ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับจำนวน
2,053.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.30 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับ 1,684.83 ล้านบาทในปี 2552
หรือเพิ่มขึ้น 368.96 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.90 การเพิ่มขึ้นในยอดลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
ณ 31 ธันวาคม 2553 นั้นเป็นไปตามการเติบโตของรายได้จากการขายของบริษัทฯ ส่วนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี
2553 เท่ากับ 47.46 วัน มีสาเหตุเนื่องมาจากการขายสินค้าให้ลูกค้าประเภทกลุ่มผู้ค้าสินค้าที่ขายเข้ากลุ่มลูกค้า
องค์กร ซึ่งนำสินค้าไปขายต่อให้กับหน่วยงานราชการ ธนาคาร หรือองค์กรขนาดใหญ่ ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะได้รับ
ระยะเวลาการชำระเงินที่นานกว่าลูกค้ารายอื่น
หน่วย: ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1,211.27
42.39

1,684.83
42.99

2,053.79
47.46

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่าเท่ากับ 1,088.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
28.78 ของสินทรัพย์รวม เทียบกับ 1,082.00 ล้านบาทในปี 2552 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.63 ทั้งนี้ เกิดจาก
นโยบายการควบคุมบริหารสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการปริมาณสินค้าของบริษทั ฯ ให้มปี ริมาณทีเ่ หมาะสมและ
เพียงพอต่อการขายของบริษัทฯ
หน่วย: ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1,107.36
31.09

1,082.00
29.36

1,088.77
26.72

สภาพคล่อง
หน่วย: พันบาท
31 ธ.ค. 2551 31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ปลายงวด
วงจรเงินสด (วัน)

(161,278.79)
65,835.79
(27,089.81)
(1,399.37)
358,103.79 (336,248.63)
169,735.19 (271,812.21)
127,774.60 297,509.79
297,509.79
25,697.58
53.49

53.69

140,292.21
(52,139.11)
1,535.68
89,688.78
25,697.58
115,386.36
54.80
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
รายการหลักที่เพิ่มกระแสเงินสดของปี 2553 คือ
- กำไรสุทธิของปี 2553 ที่ทำได้จำนวน 270.67 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 174.26 ล้านบาท
รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2553 คือ
- ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 399.53 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รายการหลักที่ทำให้กระแสเงินสดลดลงของปี 2553 คือ
- การก่อสร้างอาคารสันทนาการซึ่งแล้วเสร็จในปี 2553 และระบบ Network เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยภาพรวมแล้ว ในปี 2553 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 140.29 ล้านบาท
โดยมีวงจรเงินสดอยูท่ ี่ 54.80 วัน ซึง่ ต่างจากปี 2552 เพียงเล็กน้อย ทีม่ วี งจรเงินสดที่ 53.69 วัน อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ
มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ทำให้มียอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น แต่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีทั้งในส่วนของ
ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ทำให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนีส้ นิ รวม 2,359.34 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทัง้ นีห้ นีส้ นิ รวมของบริษทั ฯ
ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,210.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.69 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 148.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ
ทั้งนี้จะเห็นว่า หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงิ น กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น , เจ้ า หนี้ ก ารค้ า และตั๋ ว เงิ น จ่ า ยเป็ น หลั ก ตามลั ก ษณะของธุ ร กิ จ จั ด จำหน่ า ย
สินค้าที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้าคงคลังและเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกหนี้การค้าที่
ปรับตัวขึ้นตามยอดขาย
ณ 31 ธันวาคม 2553 หนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิ น จำนวน 1,074.65 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 45.55 ของหนี้ สิ น รวม เที ย บกั บ 1,006.12
ล้านบาทในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้น 68.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

72

จากการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ จ ะมี ก ารกู้ เ งิ น เพิ่ ม ขึ้ น ในปี 2553 ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว
แต่ดอกเบี้ยจ่ายกลับลดลงจาก 35.63 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือ 31.25 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
และบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากธนาคาร
หน่วย: ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1,163.90
82.70
51.00
1.62
4.31

1,006.12
47.66
35.63
1.55
8.71

1,074.65
128.92
31.25
1.66
12.85

เจ้าหนีก้ ารค้าและตัว๋ เงินจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 912.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.69
ของหนี้สินรวม เทียบกับ 739.15 ล้านบาทในปี 2552 หรือเพิ่มขึ้น 173.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ
23.49 การเพิ่มขึ้นในยอดเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2553 นั้นเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ
ส่วนระยะเวลาชำระหนีเ้ ฉลีย่ ในปี 2553 เท่ากับ 18.83 วัน มีสาเหตุเนือ่ งมาจากเจ้าหนีห้ ลายราย ให้สว่ นลดทีค่ อ่ นข้างสูง
ถ้าชำระหนี้เร็วขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เลือกชำระหนี้เร็วกว่ากำหนดให้กับเจ้าหนี้บางราย เพื่อแลกกับส่วนลดการชำระหนี้เร็ว
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2551
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)

557.19
19.99

ปี 2552
739.15
18.67

ปี 2553
912.76
19.38

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีมลู ค่าเท่ากับ 1,423.37 ล้านบาท เทียบกับ 1,285.70
ล้านบาท ในปี 2552 เพิ่มขึ้น 137.67 ล้านบาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี อันเนื่องมาจาก
ผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2551)
หน่วย: ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมาย
กำไรสะสมจัดสรรแล้วสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1,209.53
17.41
6.88
178.89
10.17
0.52

1,285.70
27.43
12.18
232.22
16.25
0.22

1,423.37
40.83
12.18
328.56
19.98
0.25
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2553
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน
คือ นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ท่าน คือ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร และนางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทฯ
ในรอบปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อสอบทานรายงานทางการเงินและ
สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้เชิญผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย
เพือ่ ความเพียงพอในการให้ขอ้ มูลต่อคณะกรรมการ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบยังได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม
เพือ่ พิจารณาสอบทานงบการเงินสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมรับฟังคำชีแ้ จง
ของผู้สอบบัญชี สรุปได้ว่าผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
แบบไม่มเี งือ่ นไข ส่วนการสอบทานรายการอืน่ ในงบการเงิน ผูส้ อบบัญชีไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เชือ่ ว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถกู ต้อง
ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ
เห็นชอบ ในงบการเงินประจำปี 2553 เห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั กิ อ่ นนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎบัตรที่ใช้ในการกำกับดูแล หลักการกำกับดูแล และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาและให้ ข้ อ เสนอแนะและความเห็ น ชอบต่ อ แผนการดำเนิ น งานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2554 และได้ตดิ ตามผลการบริหารความเสีย่ งในด้านต่าง ๆ ว่าได้ครอบคลุมประเด็นความเสีย่ ง
ต่าง ๆ ของบริษทั รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามมาตรการแก้ไขในเรือ่ งต่าง ๆ
รวมถึงการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ได้ ว่ า ระบบควบคุ ม ภายในมี อ ยู่ เ พี ย งพอและเหมาะสม เพื่ อ ช่ ว ยให้ บ ริ ษั ท สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการทำงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ในด้านความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี โดยมีมติคดั เลือกผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย
สอบบัญชีจำกัด และกำหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง บริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใน
ปี 2554 เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
							
							

(นายสมชัย อภิวัฒนพร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ดูแลกิจการที่ดี ให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ความสำคัญในการ
รักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ และกำกับดูแลให้มรี ายงานทางการเงินทีม่ กี ารบันทึกรายการข้อมูลบัญชีทถี่ กู ต้อง
ครบถ้วน และสามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาทำหน้าทีส่ อบทานรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
รวมทัง้ มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษทั แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจำปี 2553 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

						
( นายสุพันธุ์ มงคลสุธี )
ประธานกรรมการ
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76

อายุ
(ปี)

53

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
u ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
City University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
u ปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
u หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที่ 14
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร
วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
u หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 16 ปี 2546

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด
-

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.05% 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธาน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2529 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาและ
รองประธานกรรมการ
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 – ปัจจุบัน รองประธาน
2553 – ปัจจุบัน ประธานสถาบันเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่ออุตสาหกรรม
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
คณะอนุกรรมาธิการ
ด้านเศรษฐกิจ
2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการการสงเสริม โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
กิจการ/กรรมการสภา
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2549 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา
สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ/ สาราณียกร
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
สมาคมการพิมพ์ไทย
2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย
2547 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

77

อายุ
(ปี)

58

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการ

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ
สำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ปี 2552
u หลักสูตร “Executive
Leadership Program”
NIDA – Wharton University
of Pennsylvania ปี 2548
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Accreditation
Program” (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547
u ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Southeastern University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษทั ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.01% 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร
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59

54

58

นายฮวง ชี เชียง
กรรมการ

นายลี ลี เชิน
กรรมการ

อายุ
(ปี)

นายตู ชู วู
กรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certificate Program”
(DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 102 ปี 2551
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4 ปี 2551
u ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุม
National Chiao Tung University
ประเทศไต้หวัน
u ปริญญาตรี สาขาบัญชี
National Chung Hsing University
ประเทศไต้หวัน
u ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
Soochow University
ประเทศไต้หวัน

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

-

-

-

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
2531 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
2531 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยรองประธาน

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ
2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2542 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ
2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ

ช่วงเวลา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Synnex Technology International Corp

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยสตอเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
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58

53

53

61

นายตู ซู เฉวียน

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อาวุโส สายงานอำนวยการ

นายสมชัย อภิวัฒนพร
กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี)

นายเว่ย ฮุย
กรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ Tamkang University
ประเทศไต้หวัน

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ San Jose State
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
u ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่าง
ประเทศ Cheng Chi University
ประเทศไต้หวัน
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่น 52 ปี 2550
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 1 ปี 2551
u ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการจัดการงานสาธารณะ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

u

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

-

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

-

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2549 – 2551 ประธานกรรมการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2532 – ปัจจุบัน รองประธานบริษัท สายงาน Synnex Technology International Corp
โลจิสติค, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
บริการ
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
Synnex Technology International Corp
พัฒนาธุรกิจ
0.8% 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2534 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาวุโสสายงานอำนวยการ

-

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

80

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

ปริญญาตรี(บธ.บ.)
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 16 ปี 2546
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Accreditation
Program” (DAP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 14 ปี 2547
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 74 ปี 2549
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552
u หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit
Committee Program” (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

2548 – 2551 กรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุรา
2548 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพ
ด้านการบัญชี ภาษีอากร
2553 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
2551 – 2552 ผู้ตรวจราชการ
2546 – 2551 รองอธิบดี

ช่วงเวลา

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

สภาวิชาชีพบัญชี

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

81

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวิสสุต เศรษฐบุตร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

63

อายุ
(ปี)

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
McGill University
ประเทศแคนาดา
u ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
McGill University
ประเทศแคนาดา
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 49 ปี 2547
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Audit Committee Program”
(ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 9 ปี 2548
u ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Michigan State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
u ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

-

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
2549 – 2550 กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2542 – 2548 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

2548 – 2550 กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2547 – 2553 ที่ปรึกษา

ช่วงเวลา

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

สถาบัน Knowledge Plus
กลุ่มธนชาต
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

82

นางรวิฐา พงศ์นุชิต
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

61

อายุ
(ปี)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปี 2541
u หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) รุ่นที่ 45 ปี 2547
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 6 ปี 2551
u ปริญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
u ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 15 ปี 2546
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3 ปี 2549

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำสถาบัน
วิทยาการเศรษฐกิจและ
การคลัง
2553 - 2554 กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2552 - 2554 อนุกรรมาธิการด้านโลจิสติค
2551 - 2554 อนุกรรมาธิการนโยบาย
การเงินและการคลังมหภาค

ช่วงเวลา

วุฒิสภา
วุฒิสภา

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
การคลัง (สวค.)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

83

อายุ
(ปี)

58

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นายอนุชิต บุญญลักษม์
รองประธานเจ้าหน้า
ที่บริหารอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification
Program” (DCP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 59 ปี 2548
u หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.) รุ่นที่ 3
u หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
การค้าและการพาณิชย์ (TEPCot)
รุ่นที่ 1
u ปริญญาโท สาขา Computer
Sciences, West Coast University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
u ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  
สถิติ คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 2 ปี 2551

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

ตำแหน่ง

2551 - 2554 อนุกรรมาธิการติดตามและ
ประเมินผลด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเกษตร
การค้าและการลงทุน
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ
2551 - 2553 ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
ก.พ. - มิ.ย. กรรมการ
รองอธิบดี
2552
2548 - 2551

ช่วงเวลา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด
กระทรวงการคลัง

วุฒิสภา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.000003% 2536 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อาวุโสสายงานขายและ
การตลาด

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

84

อายุ
(ปี)

47

53

54

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขายและการตลาดสินค้า
คอนซูมเมอร์

นางสาวกิ่งแก้ว จูทะสมพากร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายโลจิสติคและ
สายการประกอบ

นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และจัดซื้อ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 4 ปี 2552
u ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
u ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 3 ปี 2552
u ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย        
รุ่นที่ 3 ปี 2552

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.02% 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และจัดซื้อ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

0.000003% 2539 – ปัจจุบัน รองงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่าย โลจิสติคและ
สายการประกอบ

0.01% 2545 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายขายและการตลาดสินค้า
คอนซูมเมอร์

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

85

53

49

นายเชิดชัย ศรีคำรุณ
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

นายชาญชัย อัครเวทวัฒนา
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาดกลุม่
เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่นส์
นายบุญชัย เอกอภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ
การตลาด สินค้าคอมเมอร์เชียล

48

50

อายุ
(ปี)

นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 6 ปี 2553
u ปริญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
u ปริญญาตรี (บช.บ)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี มหาวิทยาเกริก
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 5 ปี 2553
u ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอแบค
u ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)    
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 5 ปี 2553

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

-

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

2549 – ปัจจุบัน ผูอ้ ำนวยการฝ่าย การตลาดกลุม่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เอ็นเตอร์ไพร์ส โซลูชั่นส์
2545 – 2549 ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เน็ทแบนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
0.000003% 2549 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การตลาด สินค้าคอมเมอร์เชียล
2545 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-

0.004% 2552 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบภายใน
2550 – 2552 ผูจ้ ดั การฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2546 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.000003% 2536 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

86

41

-

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
เลขานุการบริษัท

อายุ
(ปี)

นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ
ฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
u หลั ก สู ต ร Mini MBA เสริ ม สร้ า ง
ผู้ประกอบการไอทียุคใหม่
(Modern IT CEO Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
u ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Queen Mary, University of
London ประเทศอังกฤษ
u ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

u

วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

ตำแหน่ง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ
ฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค
2549 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายขายและ
ปฏิบัติการภูมิภาค
2541 – 2549 ผู้จัดการสาขา
ภูมิภาค - ภาคเหนือ

ช่วงเวลา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

0.05% 2552 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
2547 – 2549 Management Trainee
u Institutional Dealer
u นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

-

ความ
สัมพันธ์ทาง สัดส่วนการ
ครอบครัว ถือหุ้นใน
บริษัทฯ
ระหว่าง
(%)
ผู้บริหาร

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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