สารบัญ
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กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร
ขอมูลสำาคัญทางการเงิน
ขอมูลทั่วไป
การพัฒนากิจการที่สำาคัญ
ประมวลกิจกรรมสำาคัญ ปี 2558
โครงสรางการถือหุน
ลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำาเนินงาน
ภาวะอุตสาหกรรม การแขงขันและการรักษาสวนแบงทางการตลาด
ขอมูลหลักทรัพย์และผูถือหุน
นโยบายการจายปนผล
คณะกรรมการบริษัท และคณะผูบริหาร
โครงสรางการจัดการ
การกำากับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน
ความรับผิดชอบตอสังคม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน
คำาอธิบายและผลการวิเคราะห์ของฝายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประวัติกรรมการและผูบริหาร

* ขอมูลบุคคลอางอิง (ดานในของปกหลัง)
** รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แนบทายเลมในรูปแบบ CD)
** รายงานประจำาปี 2558 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แนบทายเลมในรูปแบบ CD)

กลยุทธการดําเนินธุรกิจ (Strategies)

ทํางานใหทันสมัย รวดเร็ว กระชับ เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน และทําใหลดตนทุนคา
ใชจายดานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ

1. People : กลยุทธในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการขับเคลือ่ นธุรกิจอยางเปน
ระบบ การถายทอดองคความรู การสรางบรรยากาศ 4. M&A : กลยุทธในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสราง
การทํางานรวมกันอยางมีความสุข เพื่อใหเกิดความ
โอกาสการขยายธุรกิจใหมๆ ที่เกี่ยวเนือ่ งสนับสนุนกับ
ผูกพันและอยูกับองคกรอยางยั่งยืน
ธุรกิจหลักใหเกิดความแข็งแกรงในการแขงขันและทํา
ใหบริษทั ฯ ใหเติบโตไดตอ เนือ่ งคงความเปนผูน าํ ระดับ
2. Best Product & Service : กลยุทธในการมุงเนน
แนวหนาดานสินคาเทคโนโลยีที่มีครบวงจร
คัดสรรผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ ภาพและการบริการทีป่ ระทับ
ใจตอบสนองใหตรงตามความตองการของลูกคา ภายใต 5. Oversea Investment : กลยุทธในการขยายการ
เครื่องหมาย TRUSTED BY SYNNEX ที่แสดงถึง
ลงทุนในตางประเทศรองรับการเติบโตของประชาคม
ผลิตภัณฑและบริการทีเ่ ชือ่ ถือไดและไดรบั การยอมรับ
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะกลุมในประเทศอินโด
จากผูบริโภค
ไชนาเปนสําคัญ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจครอบคลุม
ทัง้ ในและตางประเทศ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั Portfolio
3. Productivity : กลยุทธการนํานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพัฒนากระบวนการ
ของบริษัทฯ
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วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน (Vision)
“ก้าวสู่การเป็นกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตมั่นคงต่อเนื่อง คงความเป็นผู้น�าระดับ
แนวหน้าด้านธุรกิจเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
•
•
•
•
•
•

บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบความเชื่อมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบความสุขในการท�างานร่วมกันและสร้างความผูกพันให้กับพนักงานเติบโตไปพร้อมกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบความรับผิดชอบและใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจาหนาที่บร�หาร
สนับสนุนกิจการเพือ่ สังคมและสิง่ แวดลอม ถือเปนเกียรติ
เรื่องที่ทาทายสําหรับผูประกอบธุรกิจทั้งหลายรวมทั้ง เปนรางวัลแหงความภาคภูมิใจจากความสําเร็จ
กับบริษทั ฯ ไดผลักดันใหบริษทั ฯ เตรียมความพรอมวางแผน ดานสิ่งแวดลอม ป 2558 เปนปที่มีการรณรงคใหทุก
กลยุทธการตลาดใหสอดคลองรองรับกับทุกสถานการณ ภาคสวนตืน่ ตัวอยางเห็นไดชดั ในดานการใชทรัพยากรอยาง
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเปนปท่ที ําใหบริษัทฯ ดําเนินการ รูคุณคา การปกปอง ฟนฟูธรรมชาติ สําหรับบริษัทฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแกรงดานการจัดกลุม ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต ต ราสิ น ค า ที่ ส ร า งผลตอบแทนรวม ทุกดาน และกําหนดใหเปนนโยบาย พรอมไดประกาศใช
ไดสูงขึ้น การสรางความสัมพันธกับกลุมลูกคาทุกชองทาง ทัวทั้งองคกร เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความมุงมั่น
ไดใกลชิดมากขึ้น ทําใหยอดการจัดจําหนายสินคาได เชน การเลือกผลิตภัณฑและการใชผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตร
หลากหลายขึน้ โดยเฉพาะลูกคากลุม องคกรเชิงพาณิชย
ต อ สิ่ ง แวดล อ ม การจั ด ทํ า โครงการด า นสั ง คมและ
มีสดั สวนรายไดสนิ คากลุม อุปกรณเน็ตเวิรค และอุปกรณ
สิ่งแวดลอมระยะยาว อาทิเชน “โครงการหองสมุดไอที
การสื่อสารมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เพือ่ การพัฒนาการศึกษาไทย” และ “โครงการชางนอกกรอบ”
ในป 2558 ผลประกอบการบริษัทฯ และบริ ษัท ย อ ย วัตถุประสงคโครงการ นอกจากทําเพื่อพัฒนาชุมชน
รายไดรวม 21,514.94 ลานบาท เติบโตเพิม่ ขึน้ จากปกอ น และสั ง คมแล ว ยั ง ได ช ว ยนํ า ขยะไอที ห มุ น เวี ย นใช
2,422.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.69 และมีกาํ ไรสุทธิ ประโยชนไดคมุ คา เปนการชวยลด e-waste ทีเ่ ปนปญหา
เพิ่มขึ้นรอยละ 93.90 เปนเงิน 351.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น ของโลกปจจุบันอีกทางหนึ่ง
จากปกอน 170.05 ลานบาท คณะกรรมการบริษัท จึงมี
มติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางการใหกับผูถือหุน วันนี้ ซินเน็คฯ คงมุง มัน่ ไมเคยหยุดนิง่ ในการพัฒนาสราง
พื้ น ฐานธุ ร กิ จ ให แ ข็ ง แกร ง ท า มกลางการแข ง ขั น และ
ในปนี้
เปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจตั้งแต
ดานความรับผิดชอบตอสังคม ในป 2558 จากการดําเนิน คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร พนักงาน ชวยกันดําเนินการ
ธุ ร กิ จ ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมอย า งต อ เนื่ อ ง และบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ช ว ยกั น ดู แ ล
มาตั้งแตกอตั้งกิจการ โดยคํานึงถึงความสมดุล ดานเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและชุมชนใหแข็งแรง และอยูรวมกันอยาง
สังคม และสิง่ แวดลอม อยางสม่าํ เสมอนัน้ ในปทผี่ า นมา มีความสุข รวมกันสรางจิตสํานึกใหรคู ณ
ุ คา ควบคูก บั การ
บริษทั ฯ ไดรบั รางวัล ESG 100 Certiﬁcate เปน 1 ใน 100 ใชทรัพยากรและดูแลสิ่งแวดลอม เพื่อใหธุรกิจเติบโต
บริษัทจดทะเบียน จากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัท มั่นคงอยางยั่งยืน
จดทะเบียนที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, ในนามของคณะกรรมการและคณะผูบ ริหาร ขอขอบพระคุณ
Social and Governance : ESG) รวมถึงไดรับรางวัล พนักงานทุกทานทีไ่ ดทุมเทและมุงมัน่ ปฏิบัติหนาที่อยาง
“หุนยั่งยืน” Thailand Sustainability Investment 2015 เต็มความสามารถ และขอขอบพระคุณทานผูถือหุน
จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทั ฯ ไดรบั การ ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
จัดอันดับเปนบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อ “หุนยั่งยืน” ที่ ไ ว ว างใจและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ที่มีผลงานดานผลประกอบการที่ดี ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ในทุกๆ ดานดวยดีเสมอมา

ป 2558 ภาพของเศรษฐกิจภายในประเทศไทยยังเปน

(นางสาวสุธิดา มงคลสุธี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร
รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลสําคัญทางการเง�น
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ขอมูลสําคัญทางการเง�น

หนวย: ลานบาท

งบการเง�นรวม
สําหรับป สิ�นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2558

2557

2556

ผลการดําเนินงาน

รายไดจากการขายและการใหบริการ
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (บาท)

21,514.94
351.16
0.46

19,091.99
181.11
0.24

18,758.88
221.84
0.29

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
ทุนที่ออกและชําระแลว
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
และสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

5,486.09
3,169.92
770.33
2,316.17

5,647.28
3,516.89
770.33
2,130.39

4,654.64
2,597.76
770.33
-

2,317.22

2,123.93

2,056.88

4.98
1.63
16.15
8.55
1.62
1.37

4.15
0.95
8.70
4.79
1.51
1.66

5.08
1.18
10.98
6.25
1.67
1.26

3.01
0.30

2.76
0.13

2.67
0.15

ฐานะการเง�น

อัตราสวนทางการเง�น

กําไรขั้นตน (รอยละ)
กําไรสุทธิ (รอยละ)
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ)
ผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (เทา)

ขอมูลหลักทรัพย

มูลคาหุนทางบัญชีตอหุน (บาท)
เงินปนผลตอหุน

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2558 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได จ  า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลสํ า หรั บ งวด 6 เดื อ นแรกของป 2558 ไปแล ว เมื่ อ วั น ที่ 9 กั น ยายน 2558
อัตราหุนละ 0.08 บาท และจายเงินปนผลสวนที่เหลือป 2558 อัตราหุนละ 0.22 บาท กําหนดการจายเงินปนผล ในวันที่
12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมีความแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Synnex Annual Report 2015 TH.indd 7

7
3/30/2559 BE 9:38 AM

ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ชื่อยอหลักทรัพย
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชําระแลว
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ
การประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
เว็บไซตนักลงทุนสัมพันธ
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: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
: SYNEX
: 0107550000203
: 800,000,000.00 บาท (แปดรอยลานบาทถวน)
: 770,328,649.00 บาท (เจ็ดรอยเจ็ดสิบลานสามแสนสองหมื่นแปดพันหกรอยสี่สิบเกาบาทถวน)
: 1 บาท (หนึ่งบาทถวน)
: จําหนายสินคาเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลกหลากหลายประเภท คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอร ซอฟทแวร ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับคอมพิวเตอร และอุปกรณ
การสื่อสาร
: เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
: +66 2553 8888
: +66 2578 8188
: http://www.synnex.co.th
: http://www.synnex.co.th/investor

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ที่ตั้งสํานักงานสาขา (กรุงเทพฯ) :
สาขาพันธุทิพย
หองเลขที่ 51028, 51028/1 ชั้น 5 อาคารพันธุทิพยพลาซา 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท +66 2656 6171-2 แฟกซ +66 2656 6172 เวลาทําการ: ทุกวัน 10.00-19.00 น
สาขาศูนยการคาเซียร รังสิต
อาคารศูนยการคาเซียร-รังสิต FC098 ชั้น 4 เลขที่ 99 หมู 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท +66 2992 6910-1 แฟกซ +66 2992 6911 เวลาทําการ: ทุกวัน 10.00-19.00 น.
สาขาศูนยการคาไอทีมอลล
อาคารศูนยการคาฟอรจูนทาวน 4P26 ชั้นที่ 4 เลขที่ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท +66 2641 1315 แฟกซ +66 2641 1314 เวลาทําการ: ทุกวัน 10.00-19.00 น.
สาขาศูนยการคาซีคอนสแควร
อาคารศูนยการคาซีคอนสแควร หองเลขที่ ITB 36 ชั้น B1 55 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท +66 2721 8971 แฟกซ +66 2721 8972 เวลาทําการ: ทุกวัน 10.00-19.00 น.

ที่ตั้งสํานักงานสาขา (ตางจังหวัด) :
ภาคเหนือ
สาขาเชียงใหม
133 หมูที่ 1 ถนนสายที่ 1 (เชียงใหม-ฮอด) ต.ปาแดด อ.เมืองเชียงใหม จ. เชียงใหม 50100
โทรศัพท +66 5390 3634-5, +66 5390 3673-4 แฟกซ +66 5327 3206 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30–17.30 น.
เสาร 9.00–16.00 น.
สาขาพิษณุโลก
234/2-3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท +66 5524 8999 แฟกซ +66 5525 1556 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30–17.30 น. เสาร 9.00–16.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแกน
672/42-43-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000
โทรศัพท +66 4332 2750-1 แฟกซ +66 4332 2752 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30-17.30 น. เสาร 9.00-16.00 น.
สาขานครราชสีมา
1135/7-8 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท +66 4427 1365, +66 4492 2808-9 แฟกซ +66 4427 1906 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30-17.30 น.
เสาร 9.00-16.00 น.

ภาคใต
สาขาสุราษฎรธานี
299/6-7 ถ.ตลาดใหม ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท +66 7721 2932-3, +66 7728 3955 แฟกซ +66 7727 4845 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30-17.30 น.
เสาร 9.00-16.00 น.
สาขาหาดใหญ
38, 40 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท +66 7442 9372-5 แฟกซ +66 7442 9375 เวลาทําการ: จันทร-ศุกร 8.30-17.30 น. เสาร 9.00-16.00 น.
รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนากิจการที่สําคัญ
ปี

เหตุการณ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ผูดําเนินธุรกิจคาสงอุปกรณเครื่องเขียน กระดาษสํานักงาน
รวมทั้งวัสดุอุปกรณและของใชสิ้นเปลืองทางดานคอมพิวเตอร ไดจัดตั้ง บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย)
2531 จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจนําเขาและจัดจําหนายคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงคอมพิวเตอร ซอฟทแวร
และระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2531 ทุนจดทะเบียนและชําระแลวเริ่มตน 1,000,000 บาท
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

2533

วันที่ 4 เมษายน 2533 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 1,000,000 บาท
เปน 2,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

บริษัทฯ ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาตของผลิตภัณฑ Hard Disk ของ Seagate
ในประเทศไทย
2534 วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 2,000,000 บาท
เปน 8,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

2535 วันที่ 2 เมษายน 2535 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 8,000,000 บาท
เปน 12,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

วันที่ 21 มีนาคม 2537 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 12,000,000 บาท
2537 เปน 20,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท และไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เปน 40,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

2539

2540

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2539 บริษัทฯ ไดกอตั้งบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,000,000
บาท มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว เพื่อประกอบธุรกิจใหบริการ
ดานการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูง ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 40,000,000
บาท เปน 50,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 50,000,000 บาท
เปน 100,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
บริ ษั ท ฯ ได รั บ การแต ง ตั้ ง เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตของทุ ก สายผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง Intel ใน
ประเทศไทย
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ปี

เหตุการณ

วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 100,000,000
2541 บาท เปน 135,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
บริษัทฯ ไดทําการเปดสาขาตางจังหวัดแหงแรก ที่จังหวัดขอนแกน
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอรเนชั่นแนล จากประเทศไตหวัน ผูจัดจําหนายอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญของโลก ไดเขารวมลงทุนในสัดสวนการถือหุนรอยละ
49 เมื่อในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2542 บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม
135,000,000 บาท เปน 180,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
2542
วันที่ 22 มิถุนายน 2542 บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ บริษัท พริซึ่ม
โซลูชั่นส จํากัด เปน 8,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวเปน 260,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 260,000,000 บาท
เปน 300,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท
2545 บริษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด และ
ยายสํานักงานใหญพรอมศูนยขนสงและกระจายสินคาแหงใหม ตั้งอยูที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ เลียบทางดวน
รามอินทรา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระจายสินคา ไดรับการถายทอดจากกลุมผูถือหุนบริษัท
ซินเน็ค ประเทศไตหวัน
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 300,000,000
2546 บาท เปน 340,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 100 บาท

2547

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2547 บริษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแลวจากเดิม 340,000,000
บาท เปน 500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ100 บาท
บริษัทฯ ไดรับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ระบบการบริหารงานคุณภาพ จาก บูโร
เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น ดานการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรแบบสั่งประกอบ และบริการหลังการขาย

บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด ไดขายหุนทั้งหมดที่ถือในบริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
2548 จําหนายซอฟทแวร ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษาและฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับซอฟทแวร
คืนใหแกผูถือหุนเดิมที่ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริษัทยอยถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนชําระแลว
บริษัทฯ ไดเริ่มนําระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) การบริหารคลังสินคา
2549 แบบอัตโนมัติ ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ระบบดังกลาวได
ติดตั้งแลวเสร็จในป 2550

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ปี

เหตุการณ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ไดรับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ในดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO 14001:2004 จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษใหแปรสภาพบริษัท
2550 เปนบริษัทมหาชนและมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากเดิมมูลคาที่ตราไวหุนละ 100
บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 205,000,000
บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 205,000,000 หุน และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน
180,000,000 หุน เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามสัดสวน
การถือหุน (Pre-emptive Right) จํานวนไมเกิน 57,000,000 หุน และเสนอขายใหแกประชาชนเปน
ครั้งแรก จํานวน 123,000,000 หุน รวมทั้งจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 25,000,000 หุน รองรับการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอใหแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย เพื่อแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
และเปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด เปน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
2551 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดทําการซื้อขายใหกับนักลงทุน
วันแรกใน วันที่ 16 มิถุนายน 2551
บริษัทฯ ไดลงทุนกอสรางอาคารสํานักงานใหมเพิ่มอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ สราง
2552 เสร็จและเปดใชงานในไตรมาสที่ 2 ป 2553 อีกทั้ง บริษัทฯ ไดดําเนินกิจการครบรอบ 20 ป จึงจัดตั้ง
โครงการหองสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) เพื่อสงมอบอุปกรณไอทีแก
โรงเรียน 20 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผานเกณฑคัดเลือก
บริษัทฯ ไดรับคัดเลือกใหเขาชิงรางวัลและเขารอบสุดทาย ของสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน
CSR ประจําป 2553 ในกลุมมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดไมเกิน 10,000 ลานบาท ในงาน SET
AWARD 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2553 บริษัทฯ ไดขยายเพิ่มธุรกิจโดยไดเปนผูแทนจําหนายสินคาสมารทโฟนอยางเปนทางการ จําหนายให
กับผูประกอบการ สินคาเริ่มแรกในกลุมเปนสมารทโฟนตราสินคา ACER และ HTC และในป 2554
บริษัทฯ ไดขยายการเปนตัวแทนจัดจําหนายตราสินคาและกลุมสินคาการสื่อสารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
หลากหลายประเภท

บริษัทฯ ไดรับรางวัล “ Highest Online Channel Partner Technical Support/Channel Warranty
Online Usage (Associate)” เปนรางวัลสูงสุดในดานการใหการสนับสนุนดานเทคนิคกับคูคา และ
ในดานการใหการรับประกันผานระบบ และรับรางวัล "online และ Best Performance in Accurately
Identifying Customer’s Defect (Associate)" เปนรางวัลยอดเยี่ยมในดานความถูกตองในการระบุ
ปญหาของลูกคา ทั้งสองรางวัลเปนรางวัลที่ Intel มอบใหแก Partner ที่มีผลงานและมาตรฐานการให
บริการที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัล Best Epson Service Centre 2010 จาก Epson
บริษัทฯ ไดรับรางวัล Best Epson Service Centre 2011 จาก Epson 2 ปซอน ซึ่งเปนรางวัลที่ Epson
2554 มอบใหแกตัวแทนศูนยบริการดีเดนในการใหบริการหลังการขาย เปน 1 ใน 14 ศูนยบริการที่ไดรับรางวัล
ยอดเยี่ยมจากทั้งหมด 114 ศูนยบริการทั่วประเทศที่รับการประเมินคุณภาพศูนยบริการจาก Epson
บริษัทฯ ไดรับรางวัล 3 รางวัล จากสินคา Microsoft เปนรางวัลที่มอบใหบริษัทที่มีผลงานดี ในสาขา
ตางๆ 3 รางวัล อันไดแก
2555
1. รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Subsidiary Partner of the Year
2. รางวัล APAC Platinum Club FY2012 Winner – Distributor Category
3. รางวัล FY2012 Country Partner of the Year Winner
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ปี

เหตุการณ

บริษัทฯ ไดรับรางวัล Most Improved CSR ประเภทกลุมบริษัทที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
ไมเกิน 10,000 ลานบาทเปนรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่กําหนด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบายดาน
2555 ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ชัดเจนสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ จัดโดยสถาบันธุรกิจ
เพื่อสังคม (CSRI) ภายใตการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในงานมอบรางวัล CSR
Recognition 2012 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทฯ โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 95,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท รองรับ
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญใหม ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ และแกไขหนังสือบริคณหสนธิเรื่องทุน
จดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 705,000,000 บาท เปน 800,000,000 บาท มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท
บริษัทฯ ไดรับรางวัล Distribution Partners of the year 2013 – Volume Licensing จาก Microsoft
เปนรางวัลที่มอบใหกับคูคาธุรกิจที่มีผลงานโดดเดนในแตละสาขา

2556

บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSR Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป เปนรางวัลมอบใหแกบริษัทที่ตระหนัก
ถึงความสําคัญและมีความมุงมั่นที่จะสงเสริม รวมถึงการพัฒนาการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมอยางตอเนื่อง จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใตการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
บริษัทฯ ไดรับรางวัลดีเดน ดานการจัดทํา "รายงานความยั่งยืน ป 2556 หรือ Sustainability Report Award
2013" จาก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และสถาบันไทยพัฒน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ของบริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด มี
มติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระเต็มเปนเงิน 15,000,000 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 70,000
หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 100 บาท เปนเงิน 7,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
ยอย โดยมีสัดสวนการถือหุน 60:40

บริษัทฯ ไดรับรางวัล Distribution Partner of the Year 2014 เปนรางวัลที่มอบใหแกคูคาที่ประสบ
าเร็จในการนําเทคโนโลยีอันเปยมประสิทธิภาพของไมโครซอฟทมาสูประเทศไทย ภายใตกลยุทธ
2557 ความสํ
"Mobile First, Cloud First" จากงาน Microsoft Partner Award 2014
บริษัทฯ ไดรับรางวัล CSR Recognition 2014 (ปที่ 3 ติดตอกัน) ประเภทรางวัลทั่วไป เปนรางวัลที่บริษัทฯ
ไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม(CSRI) ภายใตการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
บริษัทฯ ไดรับ 2 รางวัล จาก Microsoft ไดแก Distribution Partner of the Year 2015 – Volume
Licensing และ Distribution Partner of the Year 2015 – OEM เปนรางวัลที่มอบใหกับคูคาธุรกิจที่มี
ผลงานโดดเดนในแตละสาขา ภายใตคอนเซ็ปต “The Phenomenal of Cloud Transformation” จาก
งาน Microsoft Partner Award 2015
บริษัทฯ ไดรับรางวัล ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะที่เปน 1 ใน 100 บริษัท
2558 จดทะเบียนจากการคัดเลือกทั้งหมด 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจดาน
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
บริษัทฯ ไดรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 เปนรางวัลที่มอบใหแกองคกรที่ดําเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืน โดยซินเน็ค เปน 1 ใน 51 บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับรางวัล “หุนยั่งยืน” ถือเปนหุนที่มี
คุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ตอเนื่องในระยะยาว ไดผานเกณฑการประเมินดานความยั่งยืนและ
ดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและบรรษัทภิบาล พิจารณารางวัลโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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ประมวลกิจกรรมสําคัญ ป 2558

มกราคม

กุมภาพันธ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให น างสาวสุ ธิ ด า
มงคลสุธี ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) ผู  นํ า ธุ ร กิ จ ไอที
รายใหญของประเทศไทย ไดเขาเฝาทูลละออง
พระบาท น อ มเกล า ฯ ถวายระบบไวไฟ (WiFi)
และระบบเชื่อมตอเครือขาย (Networking) เพื่อ
ใชเปนอุปกรณสนับสนุนปฏิบัติการทางการแพทย
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา พรอมเขารับพระราชทานเข็มที่ระลึก
ในวโรกาสเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเป ด อาคาร
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา ณ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

ซินเน็คฯ ไดไปจัดการแสดงสินคากลุมคอนซูมเมอร
อาทิ Asus Kingston Sandisk Seagate WD ใน
งาน Yangon Fair ICT 2015 ณ ตะมะดอฮอลล
กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ไดรับ
ความสนใจและตอบรับเขาเยี่ยมชมบูธแสดงสินคา
ของบริษัทฯ เปนอยางดีจากชาวเมียนมารจํานวน
มาก นับเปนสัญญาณที่ดีของการขยายตลาดไอที
ของบริ ษั ท ฯ ไปยั ง กลุ  ม ประเทศของอิ น โดไชน า
ที่กําลังเติบโต และเพื่อการเตรียมความพรอมใน
การเปดการคาเสรี AEC ในปลายปนี้

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ซิ น เน็ ค ฯ จั ด กิ จ กรรมประกวดการออกแบบ
Mascot “Mr.Synnex” โดยเปดโอกาสใหนักเรียน
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
ที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ร ว มกั น ออกแบบ
สัญลักษณ Mr. Synnex เพื่อชิงเงินรางวัลพรอม
มอบโล ห  ร างวั ล และประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให กั บ
ผูชนะการประกวด

ซิ น เน็ ค ฯ จัดงาน “Kick off Synnex Partner
Service Training 2015” การอบรมหลั ก สู ต ร
กลยุทธ การพัฒนาและการรักษาคุณภาพการให
บริการ ใหกับรานคาที่เปนตัวแทนจําหนายสินคา
ที่ไดรับการแตงตั้งเปนศูนยบริการของ Synnex
Service Partner ทั่วประเทศ โดยการจัดอบรม
ครั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ความรู  ความ
เขาใจ และมุงเนนการสรางมาตรฐานที่ดี

ซินเน็คฯ นําเสนอขอมูลผลประกอบการใหกับ
นั ก ลงทุ น สื่ อ มวลชน และผู  ส นใจเข า ร ว มฟ ง
บรรยายงาน Opportunity Day ประจําไตรมาส
2/2558 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดรับความสนใจมีผูเขารับฟงขอมูลอยางลนหลาม
พรอมทั้งเผยแนวโนมไตรมาส 3/2558 ซึ่งจะเปน
ไตรมาสที่ดีที่สุดของป เนื่องจากเปนชวงไฮซีซั่น
ของธุ ร กิ จ มั่ น ใจเป า หมายรายได ทั้ ง ป 2558
เติบโตไมตํ่ากวา 10% ตามแผนที่วางไว
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ซินเน็คฯ ไดรับมอบรางวัล ESG 100 Certificate
ในฐานะที่เปน 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จาก
การคัดเลือกทั้งหมด 567 ของบริษัทจดทะเบียน
ที่ มี ค วามโดดเด น ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด า น
สิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental,
Social and Governance: ESG เป น ความ
ภาคภูมิใจของบริษัทฯในการพัฒนาความยั่งยืน
ตอองคกรและสังคมอยางตอเนื่อง

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
3/29/2559 BE 6:25 PM

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

คุณสุพันธุ มงคลสุธี ประธานกรรมการ บริษัท
ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) และ
คุ ณ สุ ธิ ด า มงคลสุ ธี ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห าร
พร อ มด ว ยคณะกรรมการบริ ษัท จั ด การประชุ ม
สามั ญ ผู  ถื อ หุ  น ประจํ า ป 2558 โดยที่ ป ระชุ ม
ผู  ถื อ หุ  น พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ห็ น ชอบทุ ก วาระการ
ประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอพรอมทั้งอนุมัติ
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินการงวดป 2557
ในอัตราหุนละ 0.13 บาท กําหนดจายเงินปนผล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมมงคล
สุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ

ซินเน็คฯ รวมกับ บริษทั ไมโครซอฟท (ประเทศไทย)
จํ า กั ด จั ด สั ม มนา “Microsoft Modernbiz
Roadshow” เพื่ อ ผู  ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เข า ถึ ง ลู ก ค า
ได ทุ ก ที่ ได ทุ ก เวลาในยุ ค “เศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล”
เตรียมความพรอมกับเทคโนโลยีใหกาวทัน AEC
กับหัวขอ Office 365, Microsoft Azure และ
Windows 10 ได รั บ ความสนใจจากผู  บ ริ ห าร
องคกรและผูดูแลระบบไอทีขององคกรในจังหวัด
ขอนแก น และจั ง หวั ด ใกล เ คี ย งจํ า นวนมาก
จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จ.ขอนแกน

ซิ น เน็ ค ฯ จั ด งาน Analyst Meeting ประจํ า ป
โดยนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจาหนาที่
บริหาร และทีมผูบริหารระดับสูง ใหการตอนรับ
คณะนั ก วิ เ คราะห พร อ มนํ า เสนอข อ มู ล ธุ ร กิ จ
ผลการดําเนินงาน วิสัยทัศน แผนงานและทิศทาง
ของธุ ร กิ จ ไอที ณ ห อ งประชุ ม มงคลสุ ธี บริ ษั ท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ซินเน็คฯ ไดรับมอบรางวัล “หุนยั่งยืน“ ในงาน
“Sustainability Award 2015” เป น 1 ใน 51
บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ มี ค วามสามารถและผ า น
เกณฑ ก ารประเมิ น ด า นความยั่ ง ยื น จั ด ขึ้ น โดย
ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ที่ ส นั บ สนุ น องค ก รที่ ดํ า เนิ น
ธุรกิจอยางยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
เปนหุนมีคุณภาพดานผลตอบแทนที่ตอเนื่อง ณ
หอประชุมศาสตราจารยสังเวียนอินทรวิชัย อาคาร
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ซินเน็คฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณใหกับลูกคาและ
คู  ค  า คนสํ า คั ญ ที่ มี ย อดการจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ มี
ความโดดเดน และสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา
ในงาน “ DRIVING GROWTH WITH TRUST
By SYNNEX 2015 ” พรอมมอบของรางวัลให
กั บ ตั ว แทนจํ า หน า ยที่ มี ค วามโดดเด น ในป นี้ ณ
โรงแรมเจดับบลิวแมริออท สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ซินเน็คฯ เปน 1 ในกวา 30 องคกรธุรกิจชั้นนํา
ที่รวมลงนามแสดงคํามั่นในโครงการ “Child-Friendly
Business” (การดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอเด็ก)
ในงาน “The Children Sustainability Forum :
Business for the future” ซึ่งจัดขึ้นโดยองคการ
ยู นิ เ ซฟ ร ว มกั บ สถาบั น ไทยพั ฒ น เพื่ อ แสดง
เจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน โดย
ใหความสําคัญตอการเคารพและสนับสนุนสิทธิ
เด็ก ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียนอินทรวิชัย
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้น
โครงสรางการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บร�ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

King’s Eye Investments Ltd.

38.51%

34.99%

บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จ�าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลกหลากหลายประเภท
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร

60.00%
บร�ษัท พร�ซึ่ม โซลูชั่นส จํากัด
บริการด้าน Solution Provider และ On-site service ทั่วประเทศ
บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์คด้านเครือข่ายซับซ้อน บริการออกแบบ วางระบบ
ให้บริการค�าปรึกษาระบบไอทีในองค์กร การติดตั้ง และบ�ารุงรักษา
Hardware/Software บริการด้าน IT Training
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Cloud service

Cloud Service คือบริการใหยืมพื้นที่ เพื่อการจัดการหรือจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เราคุนเคยก็คงเปน
พวกบริการ E-mail ตางๆ ที่มีใหบริการมาเนิ่นนาน

Internet of Things หมายถึงเครือขายของอุปกรณ
พาหนะ สิ่งปลูกสราง และสิ่งของใดๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวร เซ็นเซอร และการเชื่อมตอกับเครือขายฝงตัวอยู
ทําใหอุปกรณหรือสิ่งตางๆ เหลานั้นสามารถเก็บบันทึกและ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันได

InterNET of things

Big Data

Lots of data

Big Data มันคือสิ่งที่ใชพูดถึงความสามารถในการจัดเก็บขอมูล ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล
ความสามารถในการใชงานขอมูล โดยขอมูลนั้นหมายถึงขอมูลจํานวนมากซึ่งถูกสรางอยางตอเนื่องนั่นเอง

Internet security
ทุกวันนี้ภัยคุกคามออนไลน นับวันยิ่งมีความรุนแรงขึ้นมาก ชีวิตประจําวันของเรามี
การใชงานอินเทอรเน็ตมีมากขึ้น ขอมูลสวนตัว ขอมูลสําคัญทางการเงินของคุณ ตก
เปนเปาของพวกแฮกเกอร ไมวาจะทําธุรกรรมทางธนาคาร ชอปปงออนไลน หรือ
ทองเว็บไซตตางๆ เทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหม Internet Security จะทําใหคุณ
ปลอดภัย โดยไมกระทบประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอรคุณ

ลักษณะการประกอบธุรกิจและการดําเนินงาน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท

ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และร้านจ�าหน่าย
สินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
ซอฟท์ แ วร์ ระบบสารสนเทศ วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งที่ ใ ช้ กั บ
คอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ สื่ อ สารต่ า งๆ โดยบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ มี ช่ อ งทางการจ� า หน่ า ยสิ น ค้ า หลากหลาย
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจ�าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น� า สมั ย ที่
ที่ เ ป็ น เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชั้ น น� า ระดั บ โลก หลากหลาย จัดจ�าหน่ายแบบครบวงจร ได้รบั ความไว้วางใจและเชือ่ ถือ
ประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐานลูกค้าผู้ประกอบ ในสินค้าและบริการของบริษัทฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจ
การด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น และกลุ่มลูกค้า มั่นใจเลือกซื้อสินค้าบริษัทฯ จากความ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ว างระบบซอฟท์ แ วร์ ป ฏิ บั ติ ก ารรายใหญ่ สะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การ
ผู้ ผ ลิ ต จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า คอมพิ ว เตอร์ ภ ายใต้ เ ครื่ อ งหมาย จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ท� า ให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตอย่ า ง
การค้าของตัวเอง รวมถึงร้านค้าปลีก ค้าส่งทั่วประเทศ ต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ�นส่วน (Component Product Group: CPG)
สินค้ากลุม่ ทีเ่ ป็นอุปกรณ์ชนิ้ ส่วนประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เช่น Motherboard, Hard Disk Drive, CPU, DRAM, Optical Drive เป็นต้น เพือ่
ตอบสนองตลาด DIY PC ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เป็นชิ้นๆ เพื่อน�าไปประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเฉพาะที่ต้องการเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

2. กลุ่มผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ�นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)
สินค้ากลุ่มที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป ต้องซื้อทดแทนตลอดเวลา เช่น หมึกพิมพ์ (Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner Cartridge)
ผ้าพิมพ์ส�าหรับเครื่องพิมพ์ (Ribbon) และกระดาษส�านักงาน เป็นต้น

3. กลุ่มผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพ�่อการพ�มพ (Image & Printing Product Group: IPG)
สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อการพิมพ์งาน เช่น เครื่องพิมพ์ Inkjet (Inkjet Printer) เครื่องพิมพ์ Laser (Laser Printer) ประเภท
เครื่องพิมพ์แบบ All - In - One function (printer, fax, copier & scanner) และเครื่องพิมพ์แบบ Single function (printer only) เป็นต้น

4. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณใชในการประกอบเน็ตเว�รค (Network Product Group: NPG)
สินคากลุมที่เปนอุปกรณชิ้นสวน ใชในการประกอบเน็ตเวิรค เชน Switch, Hub Router, Wireless LAN, UPS, Server, Storage, Network
Cabling System และ Internet Security เปนตน

5. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณแสดงภาพผลขอมูล (Display Product Group: DPG)
สินคากลุมที่เปนอุปกรณแสดงภาพผลขอมูล เชน จอภาพแสดงผล โปรเจคเตอร เปนตน บริษัทฯ ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายตราสินคา
ประเภทนี้มากที่สุด มีสวนแบงการตลาดในประเทศมากที่สุด นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑจอภาพคุณภาพ
สูง ภายใตตราสินคา EIZO แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

6. กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพ�วเตอรประกอบเสร็จ (System Product Group: SPG)
สินคากลุม ทีเ่ ปนชุดเครือ่ งคอมพิวเตอรประกอบเสร็จ เชน เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบพกพา เครือ่ งคอมพิวเตอรแบบตัง้ โตะ (Desktop PC) เครือ่ ง
เซิรฟเวอร (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอรสั่งประกอบ (CTO: Conﬁgure-To-Order) ภายใตตราสินคา Lemel เปนตราสินคาของกลุมซินเน็ค
ประเทศไตหวัน (House Brand) บริษัทฯ เลือกใชชิ้นสวนประกอบที่เปนตราสินคาคุณภาพชั้นนําระดับของโลก
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7. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณมัลติมีเดีย (Multimedia Product Group: MPG)
สินคากลุมที่เปนอุปกรณมัลติมีเดีย ที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือ ใชรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือใชกับเครื่องมือสื่อสารตางๆ สมารทโฟน
เชน External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card, Digital Camera รวมทัง้ สวนทีเ่ ปนอุปกรณเสริม (Accessories)
เชน หูฟงประเภทที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอร หรือใชกับสมารทโฟน หรือสินคาที่เปนประเภท input device เชน mouse, keyboard เปนตน

8. กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร (Software Product Group: SWG)
สินคากลุมที่เปนซอฟทแวร เชน ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรสวนบุคคล ซอฟทแวรแอปพลิเคชัน ซอฟทแวรระบบปฏิบัติการเครื่อง
แมขา ย หรือ ซอฟทแวรระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอรและซอฟทแวรทางดานการออกแบบประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ เปนตน

9. กลุมผลิตภัณทประเภทอุปกรณการสื่อสาร (Communication Devices Group: CDG)
สินคากลุมที่เปนอุปกรณสื่อสารและอุปกรณเสริม เชน Smartphone, Tablet ใชระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการปฏิบัติงาน
เชน Android OS, Windows OS เปนตน
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ วางเปาหมายการด�าเนินธุรกิจ สร้างเครือข่าย
ธุรกิจทีส่ นับสนุนเกือ้ หนุนการเติบโตของบริษทั ฯ ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน อีกทั้ง คงความเป็นผู้น�าด้านธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับสินค้าเทคโนโลยีทบี่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญ
และด�าเนินการมานาน ก้าวสู่ปีที่ 29 บริษัทฯ มีบุคลากร
ที่มีประสบการณ์อยู่กับองค์กรมานาน เลือกสรรสินค้าที่
มีคณ
ุ ภาพได้รบั ความนิยม เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคในตลาดไอทีตอ่ เนือ่ ง ครบวงจร หลากหลาย
ชนิดและประเภท จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
ระดั บ โลก ที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจแต่ ง ตั้ ง ให้
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ แ ทนจ� า หน่ า ย ตราสิ น ค้ า มากกว่ า 50
ตราสินค้า บริษทั ฯ ให้บริการก่อนและหลังการขายสินค้า
และบริการด้วยความจริงใจ บริหารงานด้วยหลักธรรมา
ภิ บ าล กอปรกั บ การรั บ ผิ ด ชอบและตอบแทนสั ง คม
ควบคู่กัน

3 ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(พม่า) ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) และ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว)
โดยทั้ ง 3 ประเทศ มี ความสั มพั น ธ์ ด้านต่ า งประเทศ
การทู ต กั บ ประเทศไทยมาเป็ น เวลานาน และเป็ น
เพื่อนบ้านที่มีพื้นที่อาณาเขตชายแดนติดกับประเทศไทย
มีมูลค่าการค้าขายแถบชายแดนของประเทศอย่างมีนัย
ส�าคัญ รวมถึงตลาดเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ ก็นิยมใช้
สินค้าที่เป็นตราสินค้าไทยอยู่ในระดับสูง

ปจจุบนั บริษทั ฯ มียอดขายจากการจ�าหน่ายส่งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง 3 ประเทศ ได้รับการตอบรับอย่างดี
เนื่องจาก SYNNEX เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในการเป็น Global Distributer รายส�าคัญทัว่ โลก
โดยเฉพาะแถบภูมภิ าคเอเซียแปซิฟคิ สินค้าอุปกรณ์ไอที
ทีม่ เี ครือ่ งหมาย Trusted By SYNNEX ทีบ่ ริษทั ฯ ท�าการ
ปี 2559 บริษัทฯ วางกลยุทธ์การเพิ่มความหลายหลาก ตลาดเรื่องการบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า
ของธุรกิจ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การเพิ่มสัดส่วน เป็นที่รู้จักยอมรับอย่างดีของผู้ใช้ในประเทศเพื่อนบ้านที่
สินค้าที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดี การเพิ่มสัดส่วนสินค้า เกิดจากการค้าแถบชายแดนมาก่อนหน้านี้
กลุ่มคอมเมอร์เชียลส�าหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่จะมีการ
ลงทุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทีท่ นั สมัย ความส� า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยของบริ ษั ท ฯ ยั ง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเพิ่มการ เป็ น ต้ น แบบของธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ น� า ไปบริ ห ารในการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าผ่าน E-commerce การสร้างพันธมิตร จ�าหน่ายในต่างประเทศ และได้มีการปรับเพื่อให้เข้ากับ
เครือข่ายธุรกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น การขยายตลาด กฎระเบียบ วัฒนธรรม หรือตลาดไอทีของแต่ละประเทศ
ต่ า งประเทศ อิ น โดไชน่ า รองรั บ การเปิ ด ตลาดของ บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับคูค่ า้ ในแต่ละประเทศในการท�าการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน การปรับ ตลาด อาทิเช่น การท�าตลาดในประเทศพม่า เน้นการ
โครงสร้างผลตอบแทนที่ยุติธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มี กระจายฐานลูกค้าผ่านตัวแทนรายเดียวในปจจุบนั และ
คุณภาพให้อยู่กับองค์กรยั่งยืน การจัดท�างบประมาณ ส่งพนักงานคนไทยไปประจ�าที่ออฟฟิศตัวแทนที่ย่างกุ้ง
ประจ�าปี การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้การ เพือ่ ช่วยตัวแทนท�าการตลาด รวมถึงการถ่ายทอดความรู้
ด�าเนินทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการให้แก่ตวั แทนจ�าหน่ายในประเทศพม่า
สูงสุด
ส�าหรับตลาดประเทศกัมพูชา บริษทั ฯ เริม่ เข้าไปท�าตลาด
กลยุทธการขยายช่องทางการจําหน่ายไป
เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2557 โดยการขายสินค้าอุปกรณ์
ต่างประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่า
เน็ ต เวิ ร์ ค ให้ กั บ ซิ ส เต็ ม อิ น ทิ เ กรเตอร์ (SI) หลายราย
บริษัทฯ ได้มีแผนงานและศึกษาการขยายช่องทางการ แผนงานในปี 2559 มีแผนขยายกลุ่มสินค้าเข้าตลาด
จ�าหน่ายสินค้าไปต่างประเทศแถบภูมิภาคอินโดไชน่า คอนซูมเมอร์และหาพันธมิตรคูค่ า้ เป็นตัวแทนเพือ่ ท�าการ
ตั้ ง แต่ ปี 2556 วางแผนให้ มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดใน ตลาดกระจายสินค้าในประเทศกัมพูชาเพิ่มขึ้น
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ส�าหรับประเทศลาว บริษทั ฯ มีลกู ค้าหลักในการกระจาย
สิ น ค้ า กลุ่ ม อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร สมาร์ ท โฟน ที่ แ ข็ ง แกร่ ง
ในประเทศลาว และเป็นพันธมิตรของบริษทั ฯ ในปจจุบนั
ส่วนแผนงานในปี 2559 จะเพิ่มการขยายการขายสินค้า
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค รวมถึงกลุ่มซิสเต็ม ให้กับคู่ค้าที่เป็น
ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ โดยใช้ศักยภาพของ บมจ. ซินเน็ค
(ประเทศไทย) และความได้เปรียบในแง่ภูมิศาสตร์ที่
ใกล้กัน สะดวก ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการคมนาคมขนส่ง
เพื่ อ ชิ ง ส่ วนแบ่งการตลาด กับ ประเทศที่ เป็ น เทรดดิ้ ง
คันทรี่ อย่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น

หรือลดค่าใช้จา่ ยการเดินทางระหว่างบริษทั ฯ กับตัวแทน
ในต่างประเทศ การจัดสรรงบประมาณการตลาดเพือ่ เพิม่
ศักยภาพของคู่ค้าและลูกค้าที่เป็น Dealers ในแต่ละ
พื้ น ที่ งบประมาณพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ป
ประจ� า ต่ า งประเทศ พั ฒ นาด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
บริหารงาน ความรู้ด้านสินค้า รวมถึงการสื่อสารภาษา
อังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่นที่ส�าคัญมาก รวมถึงการให้
สินเชื่อธุรกิจกับคู่ค้าที่เหมาะสมกับสภาพคล่องทางการ
เงินที่พอดีกับการท�าธุรกิจ

ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายส่งออกไปยังประเทศทั้ง 3
เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ในอัตรา 96% และยังคงวาง
เปาหมายการเติบโตในปี 2559 ให้ไปถึงเปาหมายที่ได้
เคยตั้งไว้ที่ 1,000 ล้านบาท
บริ ษั ท ฯ พั ฒ นาช่ อ งทางการจ� า หน่ า ยในประเทศใน
ภูมภิ าคอินโดไชน่า เน้นการเพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถ เพื่อที่จะไปประจ�าที่ต่างประเทศได้ รวมถึงการ
เพิ่มการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อ
ให้การประสานงานรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายการสื่อสาร
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โครงสรางรายได
หนวย : ลานบาท

กลุมผลิตภัณฑ

2558
มูลคา

2557
%

มูลคา

2556
%

มูลคา

%

รายไดจากการขาย
1. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณชิ้นสวน

3,166 14.71%

3,030 15.87%

3,065 16.34%

2. กลุมผลิตภัณฑประเภทวัสดุสิ้นเปลือง

2,257 10.49%

2,217 11.61%

2,236 11.92%

3. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเพื่อการพิมพ

1,622 7.54%

1,522

7.97%

1,369 7.30%

4. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณเน็ตเวิรค

3,000 13.94%

1,338

7.01%

1,657 8.83%

5. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณแสดงผลขอมูล

1,168 5.43%

893

4.68%

973 5.19%

6. กลุมผลิตภัณฑประเภทชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จ

2,249 10.45%

2,179 11.41%

2,525 13.46%

7. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณมัลติมีเดีย

2,252 10.47%

2,327 12.19%

2,041 10.88%

8. กลุมผลิตภัณฑประเภทซอฟทแวร

1,477 6.78%

2,168 11.35%

2,186 11.65%

9. กลุมผลิตภัณฑประเภทอุปกรณการสื่อสาร

4,234 19.68%

3,359 17.59%

2,678 14.27%

0.19%

11 0.06%

10. อื่นๆ

65 0.30%

รวมรายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการ
รวมรายไดจากการขายและการบริการ
อัตราการเติบโตของรายไดจากการขายและการบริการ
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21,490 99.88% 19,069 99.88% 18,741 99.90%
25 0.12%
21,515

23

100% 19,092

12.69%

0.12%

18 0.10%

100% 18,759

1.78%

100%

-8.83%
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ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไอที
อัตราการเติบโตของสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนทั่วโลกในปี
2558 พบว่าสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน มีอัตราการเติบโต
ส่งมอบสินค้าเพิม่ ขึน้ 10.10% ผูน้ า� ตลาดสินค้าสมาร์ทโฟน
ยังคงเป็น Samsung Apple และ Huawei ตามล�าดับ จึง
ท�าให้สดั ส่วนมูลค่าตลาดในปี 2558 ของระบบปฏิบตั กิ าร
Android ครองแชมปรักษาส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า
80% รองลงมาคื อ iOS และอื่ น ๆ ตามล� า ดั บ
จากช่วงที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ มี ทางบริษัทฯ จัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้หลาย Brands
ความผันผวนเกิดขึน้ อุตสาหกรรมไอทีนนั้ ก็มกี ารปรับตัว เช่น Samsung Huawei Lenovo และ Asus เป็นต้น
และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภคก็เปลีย่ นไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยี อย่าง
การแข่งขันและการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด
รวดเร็วเช่นกัน
จากการจัดอันดับประเภทธุรกิจ ในปี 2015 Best Global
Brands โดย Inter brand พบว่าธุรกิจที่ติด TOP 20 เป็น
บริษัทที่ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยี และการ
สือ่ สาร และการเชือ่ มต่อ อาทิเช่น Apple, Google, IBM,
Microsoft, Samsung, Intel, CISCO, Oracle และ HP
เป็นต้น

ผลการส�ารวจของ International Data Corporation
(IDC) พบว่ า ในปี 2558 มู ล ค่ า รวมของสิ น ค้ า กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลก มีอัตราการ
เติ บ โตที่ ล ดลงจาก ปี 2557 ยอดการส่ ง มอบลดลง
10.4% ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ หั น มานิ ย มใช้ สิ น ค้ า กลุ่ ม
สมาร์ ท โฟน เพิ่ ม มากขึ้ น ตามเทรนด์ เ ทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความคล่องตัวและความสะดวก
ในการพกพาและการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะและ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส�าหรับ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ด จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อาทิเช่น Lenovo HP Dell และมี
Market share มากกว่า 90%
อัตราการเติบโตของสินค้ากลุ่มแท็บเล็ตทั่วโลก ในปี
2558 พบว่ า สิ น ค้ า กลุ่ ม แท็ บ เล็ ต มี อั ต ราการเติ บ โต
ส่งมอบสินค้าลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับยอดการส่งมอบ
สินค้าในปี 2557 ทางบริษัทฯ จัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้
หลาย Brands เช่น Samsung Lenovo Asus และ
Huawei

บริษัทฯ ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีและการ
สื่ อ สาร การเชื่ อ มต่ อ และยั ง เป็ น ผู้ แ ทนจ� า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่ติดอันดับ TOP 20 ของโลก
ส่ ง ผลดี ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดมากและหลากหลายครบครันจัดจ�าหน่าย เช่น
กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ชิ้นส่วน กลุ่มสินค้าเน็ตเวิร์ค กลุ่ม
สินค้าซอฟท์แวร์ กลุม่ สินค้าอุปกรณ์สอื่ สาร รวมทัง้ อุปกรณ์
การพิ ม พ์ กลุ่ ม สิ น ค้ า วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ งใช้ ใ นการพิ ม พ์
เป็นต้น วางกลยุทธ์ในการใช้ฐานลูกค้าที่กว้าง และมี
จ�านวนมากในการครอบคลุมพื้นที่การขายและการมี
สาขาในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างจังหวัดได้รวดเร็ว
รวมทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทที่ ต้ อ งใช้ ค วามเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทาง เช่น กลุม่ สินค้าระบบเครือข่าย (Networking)
กลุ่มสินค้าซอฟท์แวร์ บริษัทฯ มีเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากรทีม่ คี วามรูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน Sales Engineer
เพื่อช่วยในการสนับสนุนลูกค้าผู้ประกอบการที่จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กลุม่ นี้ และบริษทั ฯ ยังสามารถเพิม่ สัดส่วนการ
ตลาดจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า ที่ จ� า หน่ า ยเป็ น สิ น ค้ า ที่ มี
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ส่วนแบ่งการตลาดสูง เข้ามาจัดจ�าหน่ายให้กบั กลุม่ ลูกค้า น� า สิ น ค้ า ออกจากคลั ง โดยใช้ แ ขนกลผ่ า นสายพาน
ในองค์กรและตลาดผู้ใช้ทั่วไป
ล�าเลียง ควบคุมทั้งระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การ
จั ด เก็ บ และค้ น หาสิ น ค้ า เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บริ ษั ท ฯ มี ส� า นั ก งานสาขา เป็ น ทั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารและ ท�าให้การส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วตรงเวลา
ส�านักงานขาย ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดหลักๆ ทั่ว
ประเทศ จ�านวน 6 สาขาหลักและศูนย์บริการในกรุงเทพฯ บริษัทฯ จัดท�าระบบการให้บริการตรวจสอบระยะเวลา
5 สาขา พร้อมทัง้ ได้แต่งตัง้ ศูนย์บริการ (Synnex Service รับประกันบนเว็บไซต์ และตรวจสอบสถานะของสินค้า
Partner) ที่บริหารงานโดยลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ที่ น� า มาซ่ อ ม-เปลี่ ย นบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ ด้ ว ย
มี ม ากกว่ า 60 แห่ ง เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารที่ ตนเองตลอดเวลา พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มช่องทางด่วน
ครอบคลุมแก่ผใู้ ช้ทซี่ อื้ สินค้าทีจ่ ดั จ�าหน่ายโดยซินเน็คได้
พิเศษ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการจองคิว
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ออนไลน์ในการรับบริการซ่อม-เปลีย่ นสินค้าในสาขาศูนย์
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางการจ�าหน่ายสินค้าผ่านผูแ้ ทนจ�าหน่าย บริการฯ ในกรุงเทพฯ
ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 ราย ท�าให้การกระจาย
สินค้าถึงมือผู้บริโภคมีความทั่วถึงยิ่งขึ้น ตลอดจนมีกลุ่ม บริษทั ฯ ออกวารสารด้านคอมพิวเตอร์ “Synnex Pricelist”
ลูกค้าที่มีช่องทางการจ�าหน่ายมาก เช่น กลุ่มลูกค้าห้าง แบบ Online รายเดือน ให้แก่ลกู ค้าผูป้ ระกอบการ ทีซ่ อื้ สินค้า
ค้าปลีกขนาดใหญ่ กลุม่ ลูกค้าร้านค้าสินค้าไอทีขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การขายสินค้า
รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ และการให้ ข้ อ มู ล ด้ า น
ที่มีหลายสาขาช่วยกระจายสินค้า
เทคโนโลยีของสินค้าใหม่ ราคาขายส่ง และลูกค้ายัง
บริษัทฯ คัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะน�าเข้า สามารถตรวจสอบราคาที่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่าง
มาจัดจ�าหน่าย เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ จัดให้ เดือน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ที่ www.synnex.co.th
มีกระบวนการในการทดสอบสินค้าก่อนการวางตลาด
ตลอดจนสินค้าก็มกี ารรับประกันสินค้าอย่างถูกต้องจาก บริษัทฯ ออกวารสารแจกฟรี “Synnextra” ทุก 45 วัน
ผู้ ผ ลิ ต ช่ ว ยให้ ผู้ ซื้ อ เกิ ด ความมั่ น ใจในการตั ด สิ น ใจ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า เพื่อใช้หรือเพื่อให้กับร้านค้าทั่วไปแจก
ซื้อสินค้า
โดยวางครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศในร้ า นค้ า ลู ก ค้ า
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
บริษัทฯ ก้าวสู่การขยายธุรกิจ E-Commerce & Digital
Marketing เปิดตลาด Online และช่องทางการตลาด ทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้ ข้อมูลและราคา
แบบ Digital เพื่อเพิ่มสัดส่วนการตลาดและตอบสนอง ขายปลีกสินค้า ผู้ซื้อรายย่อย และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วจากพฤติกรรมการใช้สื่อ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ใน Synnextra ได้ด้วย
ช่องทาง Online มากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวดเร็ว ตนเอง
เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
บริ ษั ท ฯ ได้ เ งื่ อ นไขในการเปลี่ ย นคื น สิ น ค้ า ที่ ต กรุ่ น
บริษัทฯ มีระบบการบริหารคลังสินค้าและการกระจาย (Product rotation) และการชดเชยกรณีสินค้าลดราคา
จัดส่งสินค้าทีท่ นั สมัย ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุม่ (Price protection) จากผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ ท�าให้
ซินเน็คประเทศไต้หวัน และมีระบบ ASRS (Automatic บริ ษั ท ฯ ลดความเสี่ ย งด้ า นสิ น ค้ า คงคลั ง เมื่ อ มี ก าร
Storage and Retrieval System) สามารถจัดเก็บและ เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและช่วยในการผลักดันยอดขาย
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บริษทั ฯ มีผลิตภัณฑ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC ใช้ตราสินค้า
ของกลุ่มซินเน็คประเทศไต้หวัน ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “Lemel” บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การเลือกผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับคุณภาพเป็นชิ้นส่วนส�าคัญๆ ใช้เป็น
มาตรฐาน ในการประกอบเครื่องและใช้จุดขายการ
รับประกันทุกชิน้ ส่วน 3 ปี พร้อมบริการ On Site Service
ฟรี 1 ปีเต็ม เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพสินค้าให้กบั
ผู้ซื้อ

ขององค์กร เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ทราบถึงความเคลือ่ นไหวด้าน
ผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด การสื่อสารองค์กรใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีทีม Pre-Sale Engineer และ Project Engineer
เป็นวิศวกรและพนักงานด้านเทคนิค สามารถให้ความรู้
และความเข้าใจเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องสินค้าแก่ลกู ค้าได้
อย่างถูกต้อง มีทีมงาน Technical Support Engineering
บริการหลังการขายในการช่วยเหลือลูกค้า ให้ค�าปรึกษา
ช่วยแก้ไขปญหาการติดตั้งใช้งานทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
บริษัทฯ มีหน่วยงานด้านสื่อสารการตลาด Marketing ซอฟท์แวร์
Communication ในการช่ ว ยสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์
และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
การจั ด งานแสดงและสาธิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ งานสั ม มนา ระบบด้านบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และ
โรดโชว์ (Roadshow) เพือ่ ให้ลกู ค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ระบบด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO14001:2004 จาก
และมีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์และสือ่ สารข่าวสารด้านต่างๆ บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนชําระแลว 770,328,649 บาท โดยแบง
เปนหุนสามัญ จํานวน 770,328,649 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลําดับ

รายชื่อผูถือหุน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
King’s Eye Investments Ltd.
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
AIA Company Limited-TIGER
นายณัฐชาต คําศิริตระกูล
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED
นายณรงค จุนเจือศุภฤกษ
นางวัชณี สิงหวังชา
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สัดสวน
จํานวนหุน (หุน) การถือหุน
(%)
296,687,160
269,500,000
38,626,830
16,546,700
9,482,600
7,683,000
4,492,527
3,516,220
3,100,000
2,940,000

38.51%
34.99%
5.01%
2.15%
1.23%
1.00%
0.58%
0.46%
0.40%
0.38%

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการจายปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี สํารองตาม
กฎหมาย และสํารองตางๆ ทัง้ หมดในแตละปทมี่ ผี ลกําไร
จากการดําเนินงาน แตทงั้ นี้ จะตองไมมขี าดทุนสะสมใน
ส ว นของผู ถื อ หุ น อย า งไรก็ ต าม การจ า ยเงิ น ป น ผล
ดังกลาว อาจมีการเปลีย่ นแปลงได ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั แผนการ
ลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจายปนผลนั้น คณะกรรมการบริษัท จะ
พิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอใหทปี่ ระชุมผูถ อื หุน
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแตละป โดยการจาย
เงิ น ป น ผลจะพิ จ ารณาจากแผนการลงทุ น ตามความ
จําเปน และความเหมาะสมอืน่ ๆ เชน ความเพียงพอของ
กระแสเงินสด หลังจากหักสํารองเงินตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว

การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่บริษัทฯ จายใหกับผูถือหุน มีดังนี้

อัตราการจายปนผล (บาท/หุน)
ผล
ประกอบการ
ระหวางกาล ประจําป
รวม
ป
2558
2557
2556

0.08
-

2555

-

2554
2553
2552

0.05
0.10
0.08

0.22
0.13
0.15
0.22 + 0.10
(10:1 หุน
ปนผล)
0.22
0.15
0.14

อัตรา
กําไรสุทธิ
(บาท/หุน)

อัตราการจาย
เงินปนผล
วันที่จาย
ตอกําไรสุทธิ เงินปนผล
(%)

0.30
0.13
0.15

0.48
0.27
0.28

62.50%
48.15%
53.57%

12 พ.ค. 2559
15 พ.ค. 2558
15 พ.ค. 2557

0.32

0.49

65.31%

14 พ.ค. 2556

0.27
0.25
0.22

0.55
0.39
0.30

49.09%
64.10%
73.33%

14 พ.ค. 2555
20 พ.ค. 2554
19 พ.ค. 2553

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถอื หุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2558 อัตราหุนละ 0.30 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ไปแลวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 อัตรา
หุนละ 0.08 บาท จายเงินปนผลสวนที่เหลือป 2558 อัตราหุนละ 0.22 บาท กําหนดการจายเงินปนผล ในวันที่
12 พฤษภาคม 2559 ทัง้ นี้ สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังไมมคี วามแนนอนจนกวาจะไดรบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2559
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คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร

O1

นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

O2

นายตู ชู วู

กรรมการ

O3

นายสมชัย อภิวัฒนพร

04

นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม

05

นายว�สสุต เศรษฐบุตร

06

นางรว�ฐา พงศนุชิต

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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O7

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

O8

นายพ�ฒิพันธ เตยะราชกุล

09

นายคชาชาญ มงคลเจร�ญ

10

นายตู ชู เฉว�ยน

กรรมการ

กรรมการอิสระ
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กรรมการ
และเลขานุการบร�ษัท

กรรมการ
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11

นายเวย ฮุย

13

นายซู จื้อ ชิ�ง

กรรมการ

12

นายหลิน ไท หยาง
กรรมการ

กรรมการ
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คณะผู้บริหาร
01

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

03

นายพ�ฒิพันธ เตยะราชกุล

ประธานเจาหนาที่บริหาร

02

นายอนุชิต บุญญลักษม

ที่ปร�กษาอาวุโส และรักษาการ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
สายงานขายและการตลาด

รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
สายงานอำานวยการ

03

34

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

01

02

04

นางสาวกิ�งแกว จ�ทะสมพากร

06

นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายตรวจสอบภายใน

05

นางสาวสุวรรณี แซลี่

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบร�หารสินคาและจัดซื้อ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบัญชีและการเง�น

04

05

06

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

35

07

นางสาวกมลศร� บุญแจง

09

นางสาวร�สา พรภักดีวัฒนา

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

08

นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ

ผูอํานวยการฝายบร�หารงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

07
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10

นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร

12

นายเชิดชัย ศร�คํารุณ

ผูอำานวยการฝายขาย
และปฏิบัติการภูมิภาค

11

นายปยะสิทธิ์ ทองหยวก

ผูอำานวยการฝายขาย และการตลาด
Computing Device

ผูอำานวยการฝายอาคาร
และกฎหมาย

10

11

12

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบร�หารสินคาและจัดซื้อ

ผูจัดการฝายขาย Modern Trade

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด Computing Device Group

ผูอํานวยการฝายขายและปฏิบัติการภูมิภาค

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด Consumer Product

ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
Commercial Product, Indochina, E-Commerce

ที่ปร�กษาอาวุโสและรักษาการ
รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
สายงานขายและการตลาด

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงดานกฎหมาย

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

โครงสรางการจัดการ

ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูจัดการฝายบัญชี

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบัญชีและการเง�น

ประธานเจาหนาที่บร�หาร

คณะกรรมการบร�ษัท

ผูจัดการสวนจัดสงและสายการประกอบ

ผูจัดการฝายบร�การลูกคาและซอมเปลี่ยน

ผูจัดการฝายบร�หารลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผูอํานวยการฝายอาคารและกฎหมาย

ผูอํานวยการฝายบร�หารงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจาหนาที่บร�หารอาวุโส
สายงานอํานวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสรางการจัดการของบร�ษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบร�หาร
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 13 ทาน ดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายตู ชู วู
นายเวย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน
นายหลิน ไท หยาง
นายซู จื้อ ชิ่ง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา
พงศนุชิต
นายคชาชาญ มงคลเจริญ*

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *นายคชาชาญ มงคลเจริญ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ แทน นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
บริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหกรรมการอยางนอย 2 ทานลงลายมือชือ่ รวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษทั ฯ โดยกรรมการ
ซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ไดแก นายตู ชู วู นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล นายหลิน ไท หยาง นายเวย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน นายซู จื้อ ชิ่ง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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ขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ภายใน 4
เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครัง้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้
ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของ
บริ ษั ท อื่ น มาเป็ น ของบริ ษั ท ฯ การแก้ ไ ขหนั ง สื อ
บริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่
ในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การ
ท� า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และการซื้ อ หรื อ ขาย
ทรัพย์สนิ ทีส่ า� คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

3. จัดให้มีการท�างบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ
ณ วันสิน้ สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ฯ ซึง่ ผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และน�าเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ 6. พิ จ ารณาโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน แต่ ง ตั้ ง คณะ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
กรรมการบริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ และคณะ
กรรมการอื่นตามความเหมาะสม
4. คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้กรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่ า งใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ ภ ายใต้ 7. ติดตามผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและ
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�านาจเพื่อ
ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว มี อ� า นาจตามที่ ค ณะกรรมการ 8. กรรมการจะต้ อ งไม่ ป ระกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพ
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
อย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�านาจ
หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
หรืออ�านาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
จ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั
อื่นที่ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และ
5. ก�าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะท�าเพือ่
งบประมาณ ควบคุมก�ากับดูแลการบริหารและการ
ประโยชน์ตน หรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ นื่ เว้นแต่จะได้แจ้ง
จัดการคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เว้ น แต่ ใ นเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้
คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการด�าเนินการ อันได้แก่ เรือ่ งทีก่ ฎหมาย 9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า หาก
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ไม่ ว่ า โดยตรง หรื อ โดยอ้ อ มใน
ก�าหนดให้ตอ้ งได้มติอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เช่น
สัญญา ที่บริษัทฯ ท�าขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น
การ เพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5. ไม ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ขึ้ น เป น ตั ว แทนเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ อื หุน รายใหญ
5 ทาน มีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
โดยกรรมการอิสระไมไดทําหนาที่เปนผูบริหาร มีความ
ของบริษัทฯ
เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถ อื หุน ทีม่ อี าํ นาจควบคุม
และมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในระบบการกํากับ 6. สามารถปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
ดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ไดโดยอิสระโดยไมอยูภายใต
การควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ผูท เี่ กีย่ วของหรือญาติสนิทของบุคคล
บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัท
ดังกลาว
ทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ นีใ้ หนบั รวมหุน ทีถ่ อื โดยผูท เี่ กีย่ วของดวย
2. ไมมสี ว นรวมในการบริหารงานในบริษทั ฯ บริษทั ยอย
บริษทั ในเครือ บริษทั รวม บริษทั ทีเ่ กีย่ วของ หรือผูถ อื หุน
รายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน
หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ
บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร ว ม บริ ษั ท ที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
3. ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียไมวาทางตรง หรือ
ทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานใน
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือ
สวนไดสว นเสีย ในลักษณะดังกลาวในเวลา 2 ป กอน
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4
ท า น มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 ทาน
และตองมีอยางนอย 1 ทาน ทีม่ คี วามรูค วามสามารถและ
ประสบการณเพียงพอดานบัญชีและการเงิน ในการ
ทําหนาทีส่ อบทานความนาเชือ่ ถือของงบการเงินบริษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อสงเสริมระบบการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการเพื่อ
สร า งความเชื่ อ มั่ น และความน า เชื่ อ ถื อ ของรายงาน
ทางการเงินทีเ่ สนอแกผถู อื หุน และผูเ กีย่ วของ มีการสอบทาน
และประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความ
4. ไมเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือ เสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานใหมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายสมชัย
นางมาลีรัตน
นายวิสสุต
นางรวิฐา

อภิวัฒนพร
ปลื้มจิตรชม
เศรษฐบุตร
พงศนุชิต

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
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ขอบเขต อํ า นาจ หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ 8. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริหาร หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่
เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาและให้ขอ้ เสนอในการแต่งตัง้ เลือกกลับมา
ใหม่ เลิกจ้างและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

รายงาน หรือน�าเสนอข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

9. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้
และเพี ย งพอ ของรายงานทางการเงิ น ของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของผู้ ส อบ
บัญชีของบริษัทฯ
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการเกีย่ วโยงทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้มี
การติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด�าเนินการ 10. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอ เพื่อ
ต่ อ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ดั ง ก ล่ า ว อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ มี
ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประสิทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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11. คณะกรรมการตรวจสอบ ตองประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
โดยการประเมินตนเองเปนประจําทุกป เพือ่ ใหมนั่ ใจ
ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
วาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กําหนด

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีหนาที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม
เพื่อเสนอใหเปนกรรมการบริษัท รวมถึงการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และการกําหนดคาตอบแทน ใหเปนไป
อยางโปรงใสและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 3 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ

ตําแหนง

นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
นายตู ชู เฉวียน

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ผลประโยชนตอบแทนอืน่ ทีเ่ ปนตัวเงิน และทีม่ ใิ ชเปน
ตัวเงิน เพือ่ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
เพือ่ เสนอขออนุมตั ติ อ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน พิจารณาแลว
แตกรณี

1. กําหนดนโยบาย องคประกอบของคุณสมบัติ และ
กํ า หนดหลั ก เกณฑ ใ นการสรรหาผู ที่ จ ะมาดํ า รง
ตําแหนงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ 4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตองมี
กรรมการเขารวมในการประชุมแตละครั้งอยางนอย
ชุดยอย
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด การลงมติของ
2. ดําเนินการสรรหาบุคคลและเสนอผูท มี่ คี วามรู ความ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนใหถือ
สามารถ และประสบการณเหมาะสมกับกิจการของ
เสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
บริ ษั ทฯ สมควรเสนอชื่ อ เป น กรรมการบริ ษัท หรื อ
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการชุดยอยในกรณีที่ตําแหนงวางลง นําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเพือ่ เสนอขออนุมตั ิ 5. กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณี
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
3. กํ า หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนด
คาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาเบีย้ ประชุม และ/หรือ
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นโยบายการสรรหากรรมการ

นโยบายการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

การสรรหาบุคคลเพือ่ เปนกรรมการของบริษทั ฯ พิจารณา
สรรหาจากผูที่มีความรู มีความสามารถ มีประสบการณ
มีความเปนผูนํา มีประวัติการทํางานที่ดี และมีคุณธรรม
ในการบริหารงาน เพือ่ ประโยชนตอ การขับเคลือ่ นกิจการ
ใหเติบโตอยางยั่งยืน และกําหนดใหมีความหลากหลาย
ของโครงสรางของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity)
รวมถึงการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคลองกับกลยุทธ
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

การกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการ พิ จ ารณาจาก
คาตอบแทนทีม่ คี วามสอดคลองความเหมาะสมกับภาระ
หนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายและสามารถ
เทียบเคียงไดกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกลเคียงกัน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ก็เปนแรงจูงใจใหการปฏิบัติหนาที่บรรลุเปาหมายธุรกิจ
ของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิผล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล รับผิดชอบกําหนดหลักการ เกี่ยวของทุกฝาย และดูแลใหหลักธรรมาภิบาลมีผล
และข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องกระบวนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ในทางปฏิบัติอยางตอเนื่องทั้งการบริหารธุรกิจภายนอก
เผยแพรนโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่กําหนดตอผูที่ และการบริหารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม
คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายวิสสุต
นางสาวสุธิดา
นายพุฒิพันธ
นายอนุชิต

เศรษฐบุตร
มงคลสุธี
เตยะราชกุล
บุญญลักษม

ตําแหนง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ 3. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กําหนดให
จัดการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้งแตละครั้งตองมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการเขาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวน
1. กําหนดนโยบายดานธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อ
กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และรับรอง
ลงมติจะกระทําโดยถือตามเสียงขางมาก
ใหนําไปใชดําเนินการติดตาม เพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายธรรมาภิ บ าล รวมถึ ง ทบทวนและ 4. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
ปรับปรุงนโยบายใหมคี วามเหมาะสมอยางสม่าํ เสมอ
2. กําหนดนโยบายและกํากับการบริหารงานทรัพยากร
บุ ค คล ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี ห ลั ก
ธรรมาภิบาลเปนพื้นฐาน
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย มีหนาที่
ในการควบคุมเอกสาร การจัดการตางๆ ภายในบริษัทฯ
ใหสอดคลองกับขอกฎหมายในปจจุบัน อีกทั้งการนํา
ขอกฎหมาย กระบวนพิจารณาตางๆ เขามามีบทบาทใน

การติดตามเรงรัด หรือดําเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การใช
ขอกฎหมายทีม่ อี ยูป อ งกันความเสีย่ งทีอ่ าจทําใหบริษทั ฯ
ไดรับความเสียหายไมวากรณีใดๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

นางรวิฐา
นางสาวสุธิดา
นายพุฒิพันธ
พล.ต.อ. รชต

รายชื่อ

ตําแหนง

พงศนุชิต
มงคลสุธี
เตยะราชกุล
เย็นทรวง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย

และเรื่องอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย ให คํ า แนะนํ า งานด า นกฎหมาย การ
ฟองรอง บังคับคดี การดําเนินการจัดการดานกฎหมาย
การดําเนินกระบวนพิจารณา การดําเนินคดีตางๆ

1. สอบทานและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งดานกฎหมายปละครัง้ เพือ่ ใหทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคกร
6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ใน
สิ่งที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลอง
2. สอบทานและพิจารณารวมกับผูบ ริหาร ผูจ ดั การฝาย
กับนโยบายและกลยุทธที่กําหนด
ในกิจการที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย มี
3. สอบทานและพิจารณา รวมถึงกําหนดนโยบายอัน
กรรมการเขารวมในการประชุมแตละครั้งอยางนอย
เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการกํากับดูแลมาตรการ
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ตางๆ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย
ความเสี่ยงดานกฎหมายทั้งหมด และการลงมติของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมายจะ
4. ใหคาํ แนะนําและพิจารณารวมกับหนวยงานตางๆ ที่
กระทําโดยถือตามเสียงขางมาก
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายรวมถึงการกํากับดูแล
มาตรการ หรือขอกําหนด กฎเกณฑ หรือขอบังคับ
ตางๆ ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ 8. คณะกรรมการบริษทั จะไดรบั รายงานสรุปการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย
กฎหมาย
เพื่อรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. มี อํ า นาจตรวจสอบ แก ไ ข ข อ บั ง คั บ กฎระเบี ย บ
กฎเกณฑ หรือสัญญา รวมถึงการบริหารจัดการภายใน 9. กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 6 ครั้ง

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Synnex Annual Report 2015 TH.indd 45

45
3/29/2559 BE 7:28 PM

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร มีหนาที่ องคกร โดยคํานึงถึงสภาวะความเสีย่ งทัง้ ในปจจุบนั และ
ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการ อนาคตใหสอดคลองกับวิสยั ทัศน จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ หารความเสี่ยงทางดา นคูคา ที่จ ะสงผลกระทบต อ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

1

นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม

2
3
4
5

นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดานปฏิบัติการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ 3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
และปฏิบัติไดตามนโยบายที่กําหนด

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ย งด า นคู ค า ของบริ ษั ท ฯ เสนอต อ คณะ 4. การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
ปฏิบัติการ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ
กรรมการบริษัท พิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง
6 ครั้ง แตละครั้งตองมีกรรมการเขารวมในที่ประชุม
โดยรวมครอบคลุมดานตางๆ ที่สําคัญ เชน ความ
อย า งน อ ยกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการในคณะ
เสีย่ งดานเครดิต ความเสีย่ งดานสินคาลาสมัย ความ
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการทั้งหมด
เสีย่ งดานปฏิบตั กิ าร และความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบตอ
และการลงมติจะกระทําโดยถือตามเสียงขางมาก
ชื่อเสียงของกลุมธุรกิจ เปนตน
2. วางกลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายบริหารความ 5. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
เสีย่ ง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณ
ความเสี่ยงดานคูคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ
ภาพลักษณองคกร
คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร ทางการตลาด ดานนักลงทุนสัมพันธ ดานสงเสริมกิจกรรม
มีหนาที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร เพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ โดยมีการเปดเผย
เพือ่ เพิม่ คุณคาใหกบั ธุรกิจ ดานมิตเิ ศรษฐกิจ ดานกิจกรรม กิจกรรมขององคกรอยางมีประสิทธิผลและตอเนื่อง
คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 6 ทาน ดังนี้
ลําดับ

รายชื่อ

1

นายคชาชาญ มงคลเจริญ

2
3
4
5
6

นางสาวสุธิดา
นายพุฒิพันธ
นางสาวสุวรรณี
นางสาวสุพร
นางสาวกมลศรี

มงคลสุธี
เตยะราชกุล
แซลี่
เลิศธีรปญญาวงศ
บุญแจง

ตําแหนง
ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ
ภาพลักษณองคกร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ 5. สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด ทํ า
คุณประโยชนใหกบั ชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแล
คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณ
รักษาสิง่ แวดลอม ใหกบั หนวยงานภายในองคกรและ
องคกร
บุคคลภายนอก รับทราบอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง

1. กําหนดนโยบาย เปาหมายของการสือ่ สารประชาสัมพันธ
ภาพลักษณองคกร เพือ่ ใหสอดคลองกับวิสยั ทัศนและ
กลยุทธ แสดงใหเห็นถึงความมุง มัน่ ทุม เทในดานการ 6. การประชุ ม คณะกรรมการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ
ภาพลักษณองคกร กําหนดใหจดั การประชุมอยางนอย
ดําเนินธุรกิจใหมีความแข็งแกรงเติบโตอยางยั่งยืน
ป ล ะ 6 ครั้ ง แต ล ะครั้ ง ต อ งมี ก รรมการเข า ประชุ ม
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาชองทางการสื่อสารที่ทันสมัย
อย า งน อ ยกึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวนกรรมการในคณะ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจไดตาม
กรรมการสือ่ สารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร และ
กลยุ ท ธ นโยบาย ทิ ศ ทาง และเป า หมาย แผนงาน
การ ลงมติจะกระทําโดยถือตามเสียงขางมาก
การดําเนินงานตางๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดอนุมตั ิ
7. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการสื่ อ สาร
ไวประสบผลสําเร็จ
ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรตอคณะกรรมการ
3. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล รายงานสารสนเทศที่
บริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
รับผิดชอบ ตอหนวยงานทีก่ าํ กับบริษทั ฯ ตามระเบียบ
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 8. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
รวมถึงระเบียบขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ดู แ ลให มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ทราบ
สิ ท ธิ ป ระโยชน และงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ อ ย า งมี
ประสิทธิผล
รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ดูแลกิจการทั่วไป และ ขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปน
บริ ห ารงานให เ ป น ไปตามเป า หมายและนโยบายที่ ผูแทนของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อ
กําหนดไว ภายใตกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของและ ประโยชนสําคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
นายอนุชิต
บุญญลักษม
นางสาวสุวรรณี แซลี่
นางสาวกิ่งแกว จูทะสมพากร

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ 4. มีอาํ นาจในการทํานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ฯ ตามขอบเขต
ที่กําหนดไวในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของ
คณะกรรมการบริหาร

บริษทั ฯ เรือ่ งอํานาจอนุมตั ดิ าํ เนินการ และดําเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายไว

1. กํากับดูแลการดําเนินงาน การกําหนดเปาหมาย แผน
ธุรกิจ และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ ใหเปน
ไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ นโยบาย และมติ 5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอสิ น เชื่ อ กํ า หนดนโยบาย
ทิศทางการลงทุนและภาพรวมการลงทุนของบริษทั ฯ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยไม ขั ด ต อ กฎหมาย
ใหสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ
2. พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบโครงสร า งตํ า แหน ง 6. พิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริหารงาน ทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นวาจําเปน
เงินเดือน โบนัส รางวัลพนักงาน ผลประโยชนอยางอื่น
หรือสมควรที่จะใหเสนอเพื่อรับทราบ
เพื่อสรางขวัญกําลังใจพนักงาน ตลอดจนพิจารณา
โครงสรางการบริหารตั้งแตระดับฝายลงไป พรอมทั้ง
กําหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดย 7. ใหประธานกรรมการบริหารดําเนินการใหเปนไปตาม
หนาที่และความรับผิดชอบที่กลาวมาขางตนอยางมี
ไมขัดหรือแยงตอขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลใหบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงาน
3. พิจารณาใหความเห็นชอบงบประมาณประจําป เสนอ
กับคณะกรรมการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ป ระธาน 8. ให้ มี อ� า นาจในการมอบอ� า นาจช่ ว ง และ/หรื อ
มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการบริหาร
ได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือการมอบหมาย
จั ด การงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดย
ดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจ
ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
ตามหนังสือมอบอ�านาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการ
1. ควบคุมดูแลการด�าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้การ
ประจ�าวันของบริษัทฯ
มอบอ�านาจช่วงดังกล่าว จะต้องมีประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอาวุโส 2 ใน
2. ด�าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญ
แผนงานและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท
9. ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานอย่างสม่�าเสมอ
เพือ่ ปองกันความเสีย่ งจากปจจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและ
3. เป็นผูร้ บั มอบอ�านาจของบริษทั ฯ ในการบริหารกิจการ
ภายนอก
บริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/ 10.พิจารณาการเข้าท�าสัญญาเกีย่ วกับธุรกิจบริษทั ฯ และ
หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ
สัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการ รวมทั้ง
ก�าหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดท�าสัญญาดังกล่าว เพือ่
4. ก� า หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ เพื่ อ เสนอให้
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลงนาม
คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบ และมีอา� นาจพิจารณา
สัญญาและเอกสารทางนิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย จะต้องมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินในการด�าเนินการตามปกติธรุ กิจ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารอาวุ โส 2 ใน 3 คน
ของบริษัทฯ
ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั น และประทั บ ตราส� า คั ญ ของ
บริษัทฯ
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส�าคัญๆ ที่ได้ก�าหนดไว้
ในงบประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี ตามที่ จ ะได้ รั บ
11.พิ จ ารณาจั ด สรร เงิ น บ� า เหน็ จ เงิ น รางวั ล หรื อ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ตามที่
ผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการ
บริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือ
ไว้แล้ว
บุคคลใดๆ ที่กระท�ากิจการให้บริษัทฯ
6. ก�าหนดการกูย้ มื เงิน การจัดหาวงเงินสินเชือ่ หรือการ 12.มีอ�านาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน บรรจุแต่งตั้ง การ
โอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้น
ออกตราสารหนี้ รวมถึ ง การให้ ห ลั ก ประกั น การ
จากการเป็ น พนั ก งาน ก� า หนดอั ต ราค่ า จ้ า ง
ค้�าประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ
ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับ
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ
เห็นชอบ
13.มีอ�านาจ ออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อ
7. ก�าหนดภารกิจวัตถุประสงค์แนวทางนโยบายของ
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามนโยบายและ
บริษทั ฯ รวมถึงการสัง่ การและก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และเพือ่ รักษาระเบียบ วินยั
โดยรวม
การท�างานภายในองค์กร
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14.ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จาก 2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เป็นคราวๆ ไป
คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ อ�านาจตลอดจนการมอบอ�านาจแก่บคุ คลอืน่ ทีเ่ ห็น
บริษัท
สมควร จะไม่รวมถึงอ�านาจและ/หรือการมอบอ�านาจใน
การอนุมตั ริ ายการใดทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง 3. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และ
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
รายงานการประชุม
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้
ปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุม
และ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาและอนุ มั ติ
ผู้ถือหุ้น
รายการดั ง กล่ า วตามที่ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
5. ให้คา� แนะน�าเบือ้ งต้นในด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการก�ากับดูแล
เลขานุการบริษัท
ในการด�าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ ให้เป็นไป
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 5/2557 ประชุมเมือ่
ตามกฎหมาย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ได้แต่งตั้งให้ นายพุฒิพันธ์
เตยะราชกุ ล รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารอาวุ โ ส 6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดย
กรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดท�าส�าเนาส่งให้
สายงานอ�านวยการ ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ทราบภายใน 7 วันท�าการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน

เลขานุการบริษัท

7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ
ในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ก� า กั บ บริ ษั ท
เลขานุการของบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนด
ตามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานทางการ
ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความ 8. ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ตาม
นโยบาย และมาตรการปฏิบตั ทิ คี่ ณะกรรมการบริษทั
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
ก�าหนด
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปี่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้ 9. การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ
ผู้ถือหุ้น และการสื่อสารข่าวสารของบริษัทฯ
1. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 10.การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หลักเกณฑการประเมินผลงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ก�าหนดให้มอี ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านและเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รวมถึ ง การได้ น� า ผลของการประเมิ น ไปใช้ ป ระโยชน์
ในการปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรูปธรรมได้อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 85 หมายถึง
มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 75 หมายถึง
มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดี
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 65 หมายถึง
มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
- คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 50 หมายถึง
มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
- คะแนนที่ได้รับมีต่�ากว่าร้อยละ 50 หมายถึง
มีการปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงมาก

บริษทั ฯ จัดท�าและน�าส่งแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ให้กับคณะกรรมการ โดย
มีการพิจารณาประเมินการปฏิบตั งิ านหน้าทีใ่ นด้านต่างๆ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการ ด้านบทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลประเมินการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ ใ นเกณฑ์
คณะกรรมการ ด้านการประชุมคณะกรรมการและการ
“ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92
ท�าหน้าทีข่ องกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ
และด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
2. คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรุปผลประเมินการ
ผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล อยู่ใน
เกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95
ภายหลังจากที่คณะกรรมการได้ประเมินผลงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับ
มายังส่วนงานเลขานุการบริษทั เพือ่ รวบรวมและสรุปผล 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย สรุป
ผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
การประเมินของคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมาและ
บริหารความเสีย่ งด้านกฎหมาย อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
รายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบต่อไป
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร สรุป
ผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร อยู่ ใ นเกณฑ์
“ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 99
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทฯ ไดประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดใน
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ
พิจารณาจากผลการดําเนินงานและการดําเนินงานตาม
นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประกอบด ว ยด า น
1. ความเปนผูนํา 2. การกําหนดกลยุทธ 3. การปฏิบัติ
ตามกลยุทธ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธกับ
ภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธกบั บุคลากร
8. การสืบทอดตําแหนง 9. ความรูดานผลิตภัณฑและ
บริการ 10. คุณลักษณะสวนตัว
โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวาการ
ปฏิบัติหนาที่อยูในเกณฑ “ดีมาก” มีผลคะแนนเฉลี่ย
เทากับรอยละ 94

การพัฒนากรรมการและผูบร�หาร
1. การปฐมนิเทศกรรมการใหม

2. การฝกอบรมกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการบรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ
ข อ มู ล ทางธุ ร กิ จ แนวทางการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ และข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่
กรรมการอยางมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหกรรมการบริษัท เขาอบรม
หลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
หรื อ หลั ก สู ต รการสั ม มนาอี่ น ๆ เพื่ อ ให ก รรมการทุ ก คน
ได เ พิ่ ม พู น ความรู  เ กี่ ย วกั บ การทํ า หน า ที่ ก รรมการอย า ง
ตอเนื่อง

การอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ
1 นายสุพันธุ
2 นายสมชัย
3 นางมาลีรัตน
4 นายวิสสุต
5 นางรวิฐา
6 นายคชาชาญ
7 นายพุฒิพันธ
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มงคลสุธี
อภิวัฒนพร
ปลื้มจิตรชม
เศรษฐบุตร
พงศนุชิต
มงคลเจริญ
เตยะราชกุล

DAP

DCP

ACP

ป 2547
ป 2547
ป 2554
-

ป 2547
ป 2549
ป 2547
ป 2547
ป 2548
ป 2550

ป 2551
ป 2548
-

รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร
1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ

ในป 2558 บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการบริษัท จํานวน 2,160,000 บาท
โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมและคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสุพันธุ มงคลสุธี
นายตู ชู วู
นายเวย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน
นายหลิน ไท หยาง
นายซู จื้อ ชิ่ง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา
พงศนุชิต
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ*

4/4
4/4
1/4
3/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คาตอบแทนกรรมการ ป 2558
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
คณะกรรมการชุดยอย

2/2

5/5
5/5
5/5
4/5

2/2
2/2

12/12
12/12

11/11
3/3

12/12

บาท
(รวม)

120,000
80,000
20,000
96,000
80,000
80,000
432,000
422,000
368,000
348,000
114,000

หมายเหตุ: * นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ ไดแจงการลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
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ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนรวมสําหรับ
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอย ไมเกิน 3,500,000 บาท ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
1.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานกฎหมาย
1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ

ตําแหนง

2558
(บาท)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

30,000
20,000
20,000
18,000

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
ไมเกิน
3,500,000

คาตอบแทนรวม กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดยอย

คาตอบแทนผูบริหาร

ป 2558
ประเภทของคาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม
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ป 2557

ป 2556

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท)
7
7

25.76
25.76

7
7

28.22
28.22

7
7

30.86
30.86
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2. คาตอบแทนอื่นๆ
โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP)

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 4/2556
เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ไดมมี ติอนุมตั โิ ครงการรวม
ลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง (EJIP) เพื่อสรางแรง
จูงใจในการปฏิบัติงานและสรางความรูสึกมีสวนรวมใน

ความเปนเจาของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาของโครงการ
5 ป เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2557 และสิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผูเขารวมโครงการจะตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้

ระดับตําแหนงงาน

อายุงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ (O1)
พนักงานระดับอาวุโส
(O2)
พนักงานระดับหัวหนางาน (O3) ถึง พนักงานระดับผูจัดการแผนก (M1)
พนักงานระดับผูจัดการสวน (M2) ขึ้นไป

10 ปขึ้นไป
2 ปขี้นไป
1 ปขึ้นไป
พนทดลองงาน

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนผูเขารวมโครงการทุกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตําแหนงงานของผูเขารวมโครงการ และบริษัทฯ
ไดจา ยเงินสมทบอีกในอัตรารอยละ 42 ของเงินลงทุนของผูร ว มโครงการ โดยมีอตั ราการหักเงินเดือนในแตละเดือน
ดังตอไปนี้
ตําแหนงงานของผูเขารวมโครงการ
พนักงานปฏิบัติการ
พนักงานอาวุโส
หัวหนางาน
ผูจัดการแผนก
ผูจัดการสวน
ผูจัดการฝาย
ผูอํานวยการฝาย
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
รองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
ประธานเจาหนาที่บริหาร

(O1)
(O2)
(O3)
(M1)
(M2)
(M3)
(E1)
(E2)
(E3)
(CEO)

อัตราการหักเงินเดือนตอเดือน (บาท)
500 บาท/เดือน
1,000 บาท/เดือน
1,200 บาท/เดือน
1,800 บาท/เดือน
2,500 บาท/เดือน
5,000 บาท/เดือน
8,000 บาท/เดือน
12,000 บาท/เดือน
15,000 บาท/เดือน
20,000 บาท/เดือน
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รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหาร
บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารแจ ง ให ค ณะกรรมการและผู บ ริ ห าร
ทราบถึงประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดใหกรรมการและ
ผู บ ริ ห ารบริ ษั ท ฯ ที่ มี ห น า ที่ ต อ งรายงานการถื อ ครอง
หลักทรัพยของตนเอง คูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ รายงานการถือหลักทรัพยตอ กลต. ภายใน
30 วัน ตั้งแตไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทฯ และรายงานตอ กลต. ภายใน 3 วัน
ทําการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานการถือหลักทรัพย “SYNNEX” ของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เปนดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
กรรมการบริษัท
1 นายสุพันธุ
มงคลสุธี
2 นายตู ชู วู
3 นายเวย ฮุย
4 นายตู ชู เฉวียน
5 นายหลิน ไท หยาง
6 นายซู จื้อ ชิ่ง
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
8 นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
9 นายสมชัย
อภิวัฒนพร
10 นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
11 นายวิสสุต
เศรษฐบุตร
12 นางรวิฐา
พงศนุชิต
13 นายคชาชาญ มงคลเจริญ
ผูบริหาร
1 นายอนุชิต
บุญญลักษม
2 นางสาวสุวรรณี แซลี่
3 นางสาวกิ่งแกว จูทะสมพากร
4 นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ
5 นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
6 นายปยะสิทธิ์ ทองหยวก
7 นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ
8 นางสาวกมลศรี บุญแจง
9 นายเชิดชัย
ศรีคํารุณ
10 นางสาวริสา พรภักดีวัฒนา
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จํานวนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2557

จํานวนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2558

หมายเหตุ
เพิ่ม / (ลด)

780,035
3,469,524
1,433,976
-

872,046
4,492,527
1,502,983
-

92,011
1,023,003
69,007
-

187,748
139,122
557,202
76,453
25,908
206,475
161,475
180,663
25,908

256,755
58,255
612,409
43,752
55,557
53,694
220,575
175,575
170,467
48,911

69,007
(80,867)
55,207
43,752
(20,896)
27,786
14,100
14,100
(10,196)
23,003
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลัก
บริ ษั ท ฯ ที่ http://www.synnex.co.th/investor
ธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่ ปฏิบตั ิ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส
และมีมาตรฐานสากล สอดคล้องกับข้อก�าหนดแนวทาง 2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
2558 ให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลัก
จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
การก�ากับดูแลกิจการ ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้านการ
ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้านบทบาทของ
ทุกราย ผู้ถือหุ้นจะได้รับเอกสารประกอบวาระการ
ผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะ
และด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพือ่ ส่งเสริม
ชีแ้ จงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าประชุมและสิทธิการ
ให้ผลการด�าเนินงานของธุรกิจบรรลุเปาหมายอย่าง
ออกเสียงไว้อย่างชัดเจน ในหนังสือเชิญประชุม ระบุวนั
มีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติมีเนื้อหาครอบคลุม 5
เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ บริษัทฯ จัดส่งให้
หมวด ดังนี้
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� า ปี
2558 ไม่ น ้ อ ยกว่ า 7 วั น ตามที่ ก ฎหมายก� า หนด
1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ http://
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการ
www.synnex.co.th/investor และได้ลงประกาศลง
ดูแลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ อาทิเช่น
หนังสือพิมพ์เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี
สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทตี่ นถือครองอยู่ การได้
2558 ให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อน
รับส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม
หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน การใช้สทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนน เช่น 3. บริษทั ฯ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะให้กรรมการ
การเลือกตั้งกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนน
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการก�าหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
เสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม
บัญชี การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
ของกระทรวงพาณิชย์ ทีบ่ ริษทั ฯ จัดส่งให้หรือดาวน์โหลด
ที่คณะกรรมการบริษัท ได้รายงานให้ทราบในที่ประชุม
ได้จากเว็บไซต์บริษทั ฯ พร้อมจัดเตรียมอากรแสตมป
ผูถ้ อื หุน้ โดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงตามจ�านวนหุน้ ทีถ่ อื
ในกรณีผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อยู ่ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม ให้ สิ ท ธิ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ใดๆ
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน ดังนี้
4. บริ ษั ท ฯ จั ด สถานที่ ที่ เ หมาะสมในการจั ด ประชุ ม
1. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณา สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 โดยได้อ�านวยความ
ก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สะดวกให้ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในการจั ด รถรั บ -ส่ ง ไว้ บ ริ ก าร
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ และในวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ จั ด ให้ มี ก าร
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ลงทะเบี ย นโดยใช้ ร ะบบบาร์ โ ค้ ด ท� า ให้ ขั้ น ตอนการ
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์ ลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ขั้นตอนที่บริษัทฯ ก�าหนดอย่างชัดเจน รายละเอียด ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งค�าถาม
และวิธีการ ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่าน หรือขอค�าอธิบายในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระ
ระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ใดๆ นอกจากนี้ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็น
พร้ อ มประกาศผ่ า นเว็ บ ไซต์ นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ข อง รายบุ คคล การใช้ สิท ธิ อ อกเสี ย งแต่ ละวาระจะใช้ วิ ธี
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เก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนน 1. ดานตอผูถือหุน นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ บริษัทฯ
โดยตรวจสอบจากบาร์ โ ค้ ด ท� า ให้ ส ามารถประกาศ
ก� า หนดนโยบายในการด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
ผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดย
ธรรมาภิ บ าล อย่ า งโปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ พั ฒ นา
ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้เมื่อจบการ
กิจการให้มั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง และค�านึงถึงผล
ประชุม
ตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเท่าเทียมกัน ผ่าน
2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
(The Equitable Treatment of Shareholders)

2. ดานตอลูกคา บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนว
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปฏิ บั ติ โ ดยค� า นึ ง ถึ ง ความเสมอภาค สร้ า งความ
ทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
พึงพอใจในมาตรฐานของสินค้า การให้ข้อมูลอย่าง
สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ โดยการให้เกิดความเท่าเทียม
ตรงไปตรงมาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่อลูกค้าอย่าง
กันอย่างแท้จริง ทั้งก�าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาส
เท่าเทียมกัน
หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในการ
หาประโยชน์ ส ่ ว นตน หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมทั้ ง 3. ด า นต อ คู  ค  า และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ
ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขาย
ก�าหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
หุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมี
ทางการค้าที่สุจริต มีจรรยาบรรณ และรักษาค�ามั่นที่
การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ
ให้ไว้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 4. ดานตอบุคลากร บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายในการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อความ
ก้ าวหน้ าในสายอาชี พ การก� าหนดค่ าตอบแทนที่
บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นปจจุบนั ผ่านเว็บไซต์นกั ลงทุน
เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีแรง
สัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารส�าคัญ
จูงใจในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ สนับสนุน
ของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมส�าคัญๆ ที่
และเสริ ม สร้ า งบรรยากาศการท� า งานร่ ว มกั น เพื่ อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศที่
เชื่ อ มความสามั ค คี จั ด ส่ ง เสริ ม การรั ก ษาสุ ข ภาพ
บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อก�าหนดต่างๆ โดยภายหลังจาก
จัดให้มีสวัสดิการที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
การเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้
สภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเหมาะสม
น�าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5. ดานตอชุมชน สังคม บริษทั ฯ ก�าหนดกรอบนโยบาย
และก� า หนดหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน โดย
3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of
ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติ
Stakeholders in Corporate Governance)
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ยึ ด ถื อ เป็ น
พั น ธกิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะต้ อ งด� า เนิ น การทุ ก ด้ า น
บริษัทฯ มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความ
ในเรื่ อ งของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์
การรับฟงความคิดเห็น การเกื้อกูลแบ่งปน กระจาย
ร่วมกันอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ก�ากับดูแลให้
โอกาสและการแบ่งปนความสุขให้กบั ชุมชนสังคมผ่าน
มีระบบการจัดการเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้
โครงการกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการรักษา
ส่วนเสียตามหลักจริยธรรมองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง
ของทุกฝ่ายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร
ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานมั่นคงของการเติบโตอย่าง
ทางธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ ชุมชน และสังคม โดยมี
แนวการปฏิบัติ ดังนี้
ยั่งยืน
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4. ด้านการเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Accountabilities of Directors)

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศทาง
การเงินและทีไ่ ม่ใช่ทางการเงิน โดยให้มสี าระส�าคัญเพียงพอ
ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ ในระยะเวลาเหมาะสม ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ อันเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจ
ในการลงทุน บริษทั ฯ และได้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้างการ
ถือหุ้น การด�าเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การก�ากับดูแล
กิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และมีชอ่ งทางหลากหลาย
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังนี้

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� า คั ญ ในบทบาทหน้ า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อก�าหนด ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีกลไกการ
ตรวจสอบภายใน ในการดูแลให้ธุรกิจด�าเนินการเป็นไป
อย่างโปร่งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ พียงพอ และการติดตามการบริหารความเสีย่ งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ

1. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายงานประจ� า ปี แบบ 56-1
ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การด�าเนิน
ธุรกิจและเผยแพร่หนังสือรับรอง ข้อบังคับบริษัทฯ
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน
ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับฟงการน�าเสนอ
ข้อมูลธุรกิจ
3. เข้าร่วมกิจกรรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แถลงผลประกอบการต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น และ
ผู ้ ส นใจในงาน Opportunity day และยั ง มี ก าร
จัดกิจกรรมส�าคัญอื่นๆ ขององค์กรที่จัดขึ้น
4. เปิดเผยข้อมูลกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไว้ใน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย ชื่ อ -นามสกุ ล
ต� า แหน่ ง การศึ ก ษา การถื อ ครองหุ ้ น บริ ษั ท ฯ
ประสบการณ์ และภาพถ่าย
5. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ขอ้ มูล
และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์
ผ่านช่องทาง website: www.synnex.co.th/investor,
www.synnex.co.th/th/csr หรือส่งค�าถามผ่าน email
หรือโทรศัพท์ +66 2553 8888 ต่อฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริษทั มีจา� นวน 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ
จ�านวน 5 ท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการ
แต่ละคณะ เพื่อการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านให้มี
ความเหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริหารความ
เสี่ยงในระดับปฏิบัติการแต่ละฝ่ายงานในบริษัทฯ จัดให้
มีการประชุมทุกเดือนและให้รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงให้กับคณะกรรมการบริษัท ผ่านการรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
แบบทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มี
การก�ากับดูแลที่ดีได้อย่างเพียงพอและเพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนฝ่ายบริหารน�าไปพัฒนาบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจ�าปี โดยใช้
เปาหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับ
ความส� า เร็ จ ของแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ พิ จ ารณาก� า หนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเป็นขวัญก�าลังใจการ
ด�าเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
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นโยบายต่อต้านคอรรัปชั่น
(Anti – Corruption Policy)

ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อันได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ
ไม่ให้กระท�าหรือสนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบที่อยู่
ภายใต้การดูแล และไม่ให้มีการเรียกร้องรับเงิน สิ่งของ
หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ม่ เ หมาะสม ไม่ ว ่ า จะเพื่ อ
ประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ต่อตนเอง ต่อครอบครัว หรือ
ต่อเพื่อนคนรู้จัก หากพบมีการกระท�าที่ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายนี้ จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ วิธีการ
ลงโทษจะขึน้ อยู่กบั ข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ตระหนัก
ถึ ง ความส� า คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ตามหลั ก การ
ก�ากับกิจการที่ดี การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส ปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดและมุ่งมั่นในการต่อต้านปองกันการคอร์รัปชั่น
จึงก�าหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบุคลากร
ขององค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมในการแสดงเจตนารมณ์
รณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย ข้อก�าหนด แนวทางปฏิบัติ การทุจริต” เพื่อแสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นสนับสนุนใน
ความรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ การพัฒนาองค์กรและประเทศ
ไว้เป็นจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ ให้ทุกคนใน อย่างยั่งยืน
องค์กรได้ปฏิบัติตามภายใต้นโยบายเดียวกัน และมี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการ
ความเข้าใจเจตนารมณ์ของบริษทั ฯ เกีย่ วกับการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพือ่ เป็นภาพลักษณ์ทดี่ แี ละน�าพาองค์กร
อย่างสม�า่ เสมอ รวมถึงการก�าหนดวิธกี ารแก้ไขทีเ่ หมาะสม
สู่การพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังฝ่าย
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารสื่ อ สารและจั ด การอบรมเรื่ อ ง บริหารของบริษทั ฯ กรณีทพี่ บเหตุการณ์ การกระท�าทีส่ อ่
Anti - Corruption เพือ่ สร้างความรูแ้ ละความเข้าใจ ให้กบั ถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคล
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มาตรการปองกันและต่อต้านการทุจริต

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ร้องเรียนด้วยความ
สุจริต
บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการปองกันและต่อต้านการทุจริต

มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
การกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรม
ที่มิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น บริษัทฯ จัดให้มีการรับเรื่อง โดยผู้แจ้ง
เบาะแสหรือร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดเรื่องที่
จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ ส่งจดหมายธรรมดาลงทะเบียน หรือจดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ มายั ง ประธานเจ้ าหน้าที่ บริ ห าร หรือ
ช่องทางอื่นๆ ที่แจ้งประกาศไว้

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่พบเห็น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท�าของหน่วยงาน
หรื อ พนั ก งานที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ฝ่ า ฝ น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ และเก็บรักษาข้อมูลของ
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามหน้าทีท่ กี่ ฎหมายก�าหนด อีกทัง้ ยังจ�ากัดสิทธิ
เฉพาะผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งพนักงานสามารถร้องทุกข์ เขียน
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น หรื อ หากพบเห็ น การกระท� า ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
สามารถแจ้งมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือแจ้งหนังสือตรง
ถึงประธานกรรมการบริษัท โดยมีกล่องรับข้อร้องเรียนที่
ทางบริษทั ฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยประธานกรรมการบริษทั
เป็นผูถ้ อื กุญแจและเปิดกล่องรับข้อร้องเรียนได้แต่ผเู้ ดียว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมด�าเนินการสอบสวน และ
รายงานผลให้ฝ่ายบริหารระดับสูงรับทราบข้อเท็จจริง
ทันที พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพิจารณาในระยะ
เวลาที่ เ หมาะสม และต้ อ งแจ้ ง ผลการตรวจสอบให้
ผูร้ อ้ งเรียนทราบหลังจากทีฝ่ า่ ยบริหารได้พจิ ารณาผลการ
ตรวจสอบและเห็นชอบมาตรการแก้ไขแล้ว
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การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เปนสวนสําคัญของการบริหารงาน
ใหเกิดความเชื่อมั่นกับผูเกี่ยวของ เพื่อใหธุรกิจบรรลุ
เป า หมายและเติ บ โตอย า งมั่ น คง คณะกรรมการ
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ทําการ
สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน และเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัททุกป เพื่อกําหนดแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการ ตลอดจนการบริหารและควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร การประเมินความพอเพียง
ของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจ ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ระบบติดตาม เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดแจงขอสังเกต
และขอเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงินประจํา
ป 2558 และบริษัทฯ ไดดําเนินการตามคําแนะนําของ
ผูสอบบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว
นอกจากนั้น บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หนาที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติ
อยางสมํ่าเสมอตามแนวทางที่บริษัทฯ กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ฯ (Compliance Control)
และการประสานงานกั บ ผู  ส อบบั ญ ชี และผู  บ ริ ห าร
เกี่ยวกับการจัดทํารายงานทางการเงินใหถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และเชือ่ ถือได เพือ่ ใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
กํ า หนดให ฝ  า ยตรวจสอบภายใน นํ า เสนอแผนการ
ดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายในประจําป รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ รายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2559 เมือ่ วันที่
18 กุมภาพันธ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็น
วา ปจจุบนั บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในในเรือ่ งการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่
เกีย่ วของกับบุคคลดังกลาว มีความเพียงพอและสามารถ
ดูแลปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ เพื่อไมใหเกิดการที่
ผูเกี่ยวของนําไปใชโดยมิชอบ บริษัทฯ มีการกําหนด
อํานาจอนุมตั สิ งั่ การ มีการจัดทําระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ าน การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ที่เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ที่ผานมา การพิจารณา
อนุมัติทําธุรกรรมตางๆ ไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนํา
ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
ของบริษัทฯ เปนสําคัญ
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
สํ า หรั บ ระบบควบคุ ม ภายใน ด า นการบั ญ ชี บริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดทําการศึกษาและ • บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของ
บริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดหามหนวยงานที่ทราบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในดาน
ขอมูลนําขอมูล ไปเปดเผยตอหนวยงาน หรือบุคคลอืน่
บัญชีของบริษัทฯ เพื่อประโยชนในการสอบบัญชี ในป
ที่ไมเกี่ยวของ กรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูล
2558 บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ไดแสดง
ของบริษทั ฯไปเปดเผย หรือนําไปใชสว นตน หรือกระทํา
ความเห็นตองบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข และไมพบ
รายการที่ อ าจขั ด แย ง ทางผลประโยชน ถื อ เป น
สิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตาม
ที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
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• บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูล
ภายในที่มีส าระส�า คัญของบริษัทฯ โดยกรรมการ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานซึ่ ง อยู ่ ใ นหน่ ว ยงานที่ ท ราบ
ข้ อ มู ล ภายใน ควรหลี ก เลี่ ย งหรื อ งดการซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน
• บริษทั ฯ ได้ให้ความรูแ้ ละความเข้าใจแก่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อ
ให้เป็นไปตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการ
จัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และ
บทก�าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย
คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ทัง้ นี้ กรรมการและ
ผู้บริหาร จะต้องจัดส่งส�าเนาการรายงานดังกล่าว
แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งก�าหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท�าการ

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืน ดานการดําเนินธุรกิจ ดานความรับผิดชอบตอสังคม และดาน
การดูแลสิง่ แวดลอม โดยมีการกําหนดเปนนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและประกาศใชทวั่ ทัง้ องคกร เพือ่ แสดงถึง
เจตนารมณที่ชัดเจน มุงมั่น ในการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพครอบคลุมทุกดาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social Responsibility

มี น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด ว ยความเป น ธรรม
เคารพในสิทธิมนุษยชน ใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอแรงงานอยาง
เปนธรรม คํานึงถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ ผูบ ริโภค รวมถึงผูม สี ว นไดสว นเสีย
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร และตระหนั ก ถึ ง การดู แ ลสิ่ ง แวดล อ ม
การพัฒนาชุมชนสังคมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ความสําเร็จของธุรกิจจะเติบโต
ควบคูไปกับการดูแลรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

• การดู แ ลธุ ร กิ จ ให มี ร ะบบการบริ ห าร
การจั ด การที่ ดี มี ค วามเป น ธรรมและ
มีความโปรงใสตรวจสอบได
• มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอได
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับธุรกิจ
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การเปดเผย
ขอมูลและ
ความโปรงใส

• การเปดเผยขอมูลตางๆ อยางเพียงพอ
และถูกตอง ครบถวน ผานชองทางตางๆ
อาทิเชน
- Web Site: http://synnex.co.th
- รายงานประจําป และแบบ 56-1
- การแถลงผลประกอบการในงาน
Opportunity Day
- การจัดประชุมนักวิเคราะห
Analyst Meeting
- การพบปะนักลงทุนสัมพันธ Roadshow

าม อง ัท
ว
ค
ข
ดานิดชอบ ารบริษ
รับผกรรมก
ะ
คณ

• ผูถือหุน
• บุคลากร
• ผูมีสวนได
สวนเสีย
บทบ
สวนไ าทของผูม
ดสวน ี
เสีย

ด
ขอ า นส
งผ ทิ ธ
ูถือ ิ
หุน

• การเป ด โอกาสให กั บ ผู  ถื อ หุ  น เสนอ
ระเบียบวาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือก
ตั้งเปนกรรมการบริษัท และการจัดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
• ใหขอมูลสําคัญ และจําเปนเกี่ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจและเปดเผยใหกับผูถือหุน

กา
ผูถือรปฏิบ
เทา หุนอ ัติตอ
เทีย ยา
มกัน ง

แนวทางดานการดําเนินธุรกิจนําหลักบรรษัทภิบาล มาใชเพื่อสรางความยั่งยืน

• การดู แ ลผลประโยชน ข องผู  ถื อ หุ  น
ทุ ก รายทุ ก กลุ  ม ให ไ ด รั บ สิ ท ธิ แ ละการ
ปฏิบัติที่เปนธรรมทัดเทียมกัน

• กํ า กั บ ดู แ ลให มี ร ะบบการจั ด การเพื่ อ
สร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ผู  มี ส  ว นได
สวนเสียตามหลักจริยธรรมองคกร และ
ใหมกี ารปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดสว นเสียทุก
กลุม ดวยความเสมอภาค ใหกบั ผูถ อื หุน
นักลงทุน เจาหนี้ ลูกคา คูคา พันธมิตร
ทางธุรกิจ บุคลากรบริษัท สังคม และ
ชุมชน

3/30/2559 BE 1:43 PM

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอระบบการ

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รูหนาที่ รูความรับผิดชอบ
การจัดการโปรงใส เทาเทียมเปนธรรม ตรวจสอบได
เพื่อสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูมีสวนได
สวนเสีย ผูถ อื หุน พนักงาน ชุมชน สังคม และผูเ กีย่ วของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูการเจริญเติบโตและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และเพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการรวม
สรางสังคมที่ดี และยั่งยืนรวมกัน

Internal Stakeholders

Organizational
Employees , Sharholders
Economic Stakeholders
Business Partners, Customers
Societal
Communities, Government and Regulators

สําคัญมาก
สําคัญ

สําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

External Stakeholders

• การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี
• การควบคุ ม การปล อ ยสิ น เชื่ อ และ
สินคาลาสมัย
• การลงทุนในธุรกิจใหมและการขยาย
ตลาด
• ความรับผิดชอบตอสินคาและบริการ
• การสรางการมีสว นรวมกับผูม สี ว นได
สวนเสีย
• การเปดเผยขอมูลและรายงาน

• ความปลอดภัยของผลิตภัณฑและ

• สิทธิมนุษยชน
• การใชทรัพยากร

• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• การดูแล การพัฒนา และการฝกอบรม

•
•
•

สามารถใช ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ข อง
ผลิตภัณฑ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ ประกั น
คุณภาพของผลิตภัณฑ
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
สุขอนามัยและความปลอดภัย

พนักงาน

สําคัญ

สําคัญมาก
สําคัญตอซินเน็ค
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กระบวนการคัดเลือกสินคาและการบริการลูกคา
• สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจใหกับลูกคา
การคัดเลือกสินคา
• ทดสอบสินคา
• ผลิตภัณฑที่ดี
และเปนที่นิยม
ของตลาด

ระหวางการขาย
• สุมตรวจสอบ
• ใหความรูและขอมูล
การใชสินคา

การรับประกัน

ความพึงพอใจ
ความเชื่อใจ

• มีทีมงานเชี่ยวชาญ
ดานสินคา
• มีศูนยบริการ
ทั่วประเทศ

• ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูผลิตชั้นนํา
• สอบถามการให
บริการ

การรับรอง
มาตรฐาน และ
คุณภาพสินคา
• ISO9001
• ISO14001
• NECTEC

สงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจใหกับลูกคา

เลือกซื้อสินคาไอทียังไงใหกรีน
ฉลาดเลือกสินคาไอทีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สังเกตงายๆ จากฉลากบนผลิตภัณฑ ดังนี้

เลือกสินคาไอทีที่ไดรับ Energy Star
จะประหยัดพลังงานลงไดถึง
20 - 30 %
เลือกสินคาไอทีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากฉลากบนผลิตภัณฑดังนี้
เลือกสินคาไอทีที่ไดรับ Energy Star จะประหยัด
พลังงานลงไดถึง 20 - 30 %
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การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริหารงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับองคกร
การนําเทคโนโลยีมาเปนนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการใหบริการกับลูกคาเพือ่ ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา เชน ระบบการตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินคา ระบบการใหบริการจองคิวและแจงซอมเปลี่ยนสินคา
ระบบการแจงสินคาซอมเสร็จ เปนตน เพือ่ ใหลกู คาสามารถเขาถึงมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑ สรางความเชือ่ มัน่
และเพิ่มประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมในขบวนการดําเนินธุรกิจ

แนวทางดานการดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ว�ธีการ/การสื่อสารอยาง
มีสวนรวม

ความตองการ/ความคาดหวัง

การตอบสนอง/ผลลัพธ

1. ผูถือหุน

• การจัดประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป
• การรายงานผลการดําเนินงาน
รายไตรมาส
• การจัดทํารายงาน
ประจําป
• การจัดกิจกรรมพบ
นักลงทุน
• การประชุมนักว�เคราะห
• การจัดกิจกรรมเยี่ยมชม
บร�ษัทฯ

• ผลการดําเนินงานกิจการเติบโต
ตอเนื่อง
• กิจการมีฐานะการเง�นที่มั่นคง
• การจัดทําแผนงานธุรกิจในระยะ
ยาว
• การดําเนินกิจการไดตรงตาม
วัตถุประสงค
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี

• เง�นปนผล
• กําไรจากสวนตางราคาหุน
• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
และตอเนื่อง
• ความเปนเจาของ
(การถือหุน)

2. พนักงาน

• การจัดประชุมพนักงานประจําป
• การจัดปฐมนิเทศพนักงาน
• การจัดสัมมนา การอบรม
พัฒนา
• การจัดกิจการสรางความ
ผูกพัน
• การรับฟ�งความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
• การสื่อสารชองทางที่มีความ
สะดวก

• การเลื่อนตําแหนงที่สูงข�้น
• การจัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม
• การจัดใหมีสุขอนามัยสถานที่
ทํางานทีป่ ลอดภัยและมีสงิ� อํานวย
ความสะดวก
• ความทัดเทียมกันในโอกาส
ความกาวหนา
• การอบรมพัฒนาความรู
ความสามารถ

• ผลตอบแทนที่เปนธรรม
• ความมั่นคง ความภูมิใจ
ชื่อเสียงองคกร
• ความสามัคคี ความสุขการ
ทํางาน และความผูกพัน
คนในองคกร
• มีความเชื่อมั่น และทุมเท
การทํางานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
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แนวทางดานการดําเนินงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ)
ผูมีสวนได
สวนเสีย

ว�ธีการ/การสื่อสารอยาง
มีสวนรวม

3. ชุมชนและ
สังคม

ความตองการ/ความคาดหวัง

การตอบสนอง/ผลลัพธ

• การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
• การจัดประชุมรวมกัน
• การรับฟ�งขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ
• การสื่อสารผานชองทางตางๆ
กับชุมชน

• มีสวนรวมชวยพัฒนาความ
เจร�ญใหชุมชน
• การชวยสงเสร�มอาชีพใหกับ
คนในพ�้นที่
• การมีสวนชวยดูแลสิ�งแวดลอม
และความปลอดภัยของชุมชน
• การสรางความเขาใจ ความ
สามัคคีที่ดีตอกัน มีคุณภาพชีว�ต
ที่ดี และมีความสุข

• มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน
• ใหความชวยเหลือและ
รวมมือที่ดีตอกัน
• ชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ขององคกรใหเปนที่รูจัก
ยิ�งข�้น
• ใหความรวมมือในกิจกรรม
หร�อโครงการตางๆ ที่
องคกรจัดข�้น

4. ลูกคา

• การจัดประชุมสัมมนา อบรม
ใหความรู
• การพบปะและเยี่ยมกิจการ
ลูกคา
• การประชาสัมพันธขาวสาร
ตอเนื่อง
• การสํารวจความพ�งพอใจ
• การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธ
รวมกับลูกคา
• การรับฟ�งความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ

•
•
•
•

สินคาและบร�การที่ดีมีคุณภาพ
การสงมอบสินคาตรงตอเวลา
ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา
ผลิตภัณฑตอบสนองตรงตอ
ความตองการ
• การสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง
มีประสิทธิภาพ
• การปฏิบัติตามขอตกลงอยาง
เปนธรรมและทัดเทียมกัน

• ความจงรักภักดีตอตรา
สินคาของบร�ษัทฯ ที่จัด
จําหนาย
• การเพ�่มข�้นของสวนแบง
ทางการตลาด
• การเติบโตของยอดขาย
เพ�่มข�้นตอเนื่อง
• เกิดความพ�งพอใจในสินคา
และบร�การ

5. คูคาและ
พันธมิตร
ทางธุรกิจ

• การติดตอสื่อสารผานสื่อตางๆ • การปฏิบัติตามกรอบกติกา
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขอตกลงที่ดี
• การสื่อสารที่ชัดเจนตอกัน
• การแขงขันทางธุรกิจอยางเสร�
โปรงใส และเปนธรรมเสมอภาค

• ดําเนินกิจการดวยความ
โปรงใสและการแขงขันอยาง
เปนธรรม

6. เจาหนี้

• การจัดทํารายงานประจําป
• การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานสื่อฯ

• การชําระเง�นตรงเวลา
• ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ

• ปฏิบัติตามเง�่อนไข
ขอตกลงของสัญญา
ไดอยางเครงครัด

7. หนวยงาน
ภาครัฐ

• การพบปะ ชี้แจง และใหความ
รวมมือกับโครงการตางๆ ของ
ภาครัฐ
• การเยี่ยมชมกิจการ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจอยางถูกตอง
และเครงครัด
• ใหความรวมมือในการควบคุม
ดูแลและความรับผิดชอบตอ
สังคม และคุณภาพสิ�งแวดลอม

• การเขาชี้แจงขอมูลกับ
หนวยงานราชการที่กํากับดูแล
อยางถูกตอง รวดเร็ว
• หนวยงานของภาครัฐให
ความไววางใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทฯ อยางดี
ตอเนื่อง

Synnex Annual Report 2015 TH.indd 68

3/30/2559 BE 1:43 PM

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม สนับสนุน

การพัฒนาความสามารถ เสริมทักษะความรู ใหทํางานในระดับมืออาชีพ บรรจุพนักงานใหเหมาะกับงาน
การปฏิบัติและการใหโอกาสกาวหนาในตําแหนงงานกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการ
ที่ดี สภาพแวดลอมการทํางานถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก ภาวะการจางงาน
ยุติธรรม การจายคาจางและผลตอบแทนตามหนาที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของพนักงาน รวมถึง
สิทธิประโยชนเพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นใจ อยูรวมงานกับบริษัทฯ อยางมีความสุขและ
มีความมั่นคง

การจางงาน
บริษัทฯ จัดใหมีการจางงานเหมาะสมทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การจายคาจางผลตอบแทนตามหนาที่
และความรับผิดชอบ ชั่วโมงการทํางาน วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดพักผอนประจําป การคุมครองสตรีมีครรภ
และดานอื่นๆ ในมาตรฐานที่สูงกวากฎหมายกําหนด

การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ กําหนดใหเปนกลยุทธ (Strategies) 5 Pillars หมวด People ใหความสําคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน อยางเปนระบบและตอเนื่อง สงเสริมการสรางองคกรแหงการเรียนรู เสริมสรางแรงจูงใจใหบุคลากรได
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการขยายกลุมธุรกิจ และเพื่อความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานอยาง
เหมาะสม สงผลใหพนักงานเกิดความผูกพันอยูและเติบโตกับองคกรระยะยาว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริ ษั ท ฯ วางระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านทุ ก 6 เดื อ น โดยใช KPI เป น ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ในงาน
เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนรูปธรรม รวมถึงการประเมินดานความรู ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งาน และการให ค วามร ว มมื อ ในการทํ า กิ จ กรรมด า นความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมควบคู  กั น ไป
ผลคะแนนการประเมินมีผลตอการไดรับผลตอบแทน และความกาวหนาในสายอาชีพอยางเปนธรรมตามความรู
ความสามารถ

การจัดสวัสดิการพนักงาน
บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะทํางานดานสวัสดิการพนักงาน โดยมาจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อสงเสริม
ให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั น ในการดู แ ลสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป น ประโยชน ต  อ พนั ก งานในองค ก รในทุ ก ๆ ด า น อาทิ เ ช น
สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ
สวั ส ดิ ก ารผลประโยชน พ นั ก งานเกษี ย ณอายุ สวั ส ดิ ก ารโครงการร ว มลงทุ น ระหว า งนายจ า งและลู ก จ า ง
(EJIP) สวัสดิการกองทุนการศึกษาบุตรธิดาพนักงาน สวัสดิการอาหารเชา สวัสดิการชุดฟอรม สวัสดิการ
จัดใหมหี อ งออกกําลังกาย หองสันทนาการ หองคาราโอเกะ ทีน่ งั่ พักผอนอานหนังสือ และจัดใหมโี ครงการฉีดวัคซีน
ไขหวัดใหญใหพนักงานในชวงเกิดโรคระบาด สวัสดิการเงินผอนซือ้ สินคาบริษทั ฯ ชวยจัดหาแหลงเงินกูย มื ดอกเบีย้
พิเศษเพือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ าศัยจากธนาคาร การจัดใหมกี ารแนะนําการออมเงินใหถกู วิธี ใหกบั พนักงานรูจ กั การจัดสรรเงิน
หรือเพื่อการออมเงินมีเงินเก็บไวใชในยามเกษียณกับสถาบันการเงินตาง ๆ
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ความปลอดภัย สภาพแวดลอมการทํางาน และดานอาชีวอนามัย
บริษัทฯ กําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่ทํางานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนสําคัญ มี จป. วิชาชีพรับผิดชอบจัดทําแผนการทํางานที่ปลอดภัย
ตามกฎหมายกําหนด เชน การติดปายเตือนดานความปลอดภัย การจัดหาอุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากการ
ทํางานและเครื่องจักร การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ฝุน สารเคมี แสง เสียง การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง การ
จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยดานตางๆ เชน การจัดการอบรมและการซอมปองกันและระงับอัคคีภัย การ
จัดกิจกรรม 5ส และการจัดใหมีพยาบาลวิชาชีพประจําหองพยาบาล มีเวชภัณฑพรอมอุปกรณทางการแพทยและ
ยาสามัญประจําบาน เปนตน
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การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

โครงการฯ ตามแนวพระราชดําริ
โครงการสุขศาลาพระราชทานฯ

มอบอุปกรณ ไอทีใหหนวยงานตางๆ

โครงการหองสมุดไอที
เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย
"Library IT by Synnex"
โครงการชางนอกกรอบ

ถวายอุปกรณ ไอที และระบบเครือขาย เพื่อใช
เทคโนโลยีในการชวยรักษาทางการแพทย ใหกับ
ผูปวยที่อยูหางไกลใหเขาถึงการรักษาพยาบาล
ที่ดี
มอบอุปกรณ ไอทีใหกับหนวยงานทางราชการ และ
สถานศึกษาตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

โครงการระยะยาว 5 ป
เปนโครงการแรก นํารองในป 2552
โครงการระยะยาวตอเนื่องในป 2557 และ
ดําเนินตอเนื่องถึงปจจุบัน

บริษัทฯ มีกิจกรรมในการชวยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมตอเนื่องตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ ตอมาไดมีแนวคิดริเริ่ม
ทําโครงการระยะยาว 5 ป ในป 2552 จึงมีการจัดทําโครงการแรกนํารอง คือ โครงการหองสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาไทย “Library IT by Synnex” ดวยตระหนักถึงการมีสวนรวมในการชวยพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศ
ในวงกวาง โดยธุรกิจหลักเปนผูจําหนายสินคาเทคโนโลยี อาทิเชน สินคาที่เปนซอฟทแวรโปรแกรมตางๆ อุปกรณ
ตอพวงตางๆ และเครื่องคอมพิวเตอร จึงมีแนวความคิดในการชวยเหลือสังคมในดานการเรียนรู การใชเทคโนโลยี
เพือ่ ใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรูท นั กับโลกของเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการสรางความ
เจริญใหกับประเทศของเรา

ในป 2557 บริษัทฯ มีโครงการตอเนื่องระยะยาว คือ “โครงการชางนอกกรอบ” วัตถุประสงคเพื่อใหกับเยาวชน
สายวิชาชีพในทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะชางอิเล็กทรอนิกส ไดเพิ่มความรู ความสามารถ ความชํานาญ
ไดเรียนรูจ ากอุปกรณไอทีทบี่ ริษทั ฯ ใหการสนับสนุนชวยตอยอดความคิดใหเยาวชนนําไปพัฒนาไดเห็นผลใชไดจริง
ทั้งสามารถสรางรายไดภาคครัวเรือนในชุมชน ซึ่งในโครงการนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากคูคาสําคัญๆ ระดับสากล
เขามามีสวนรวมเพื่อสรางสรรคคุณคารวมกันระหวางองคกรและสังคม ใหมีความพรอมยิ่งขึ้น
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โครงการชางนอกกรอบ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กับ 7 องคกร
ภาครัฐบาลและเอกชนที่เปนพันธมิตรทางธุรกิจไอที ไดแก ASUS MICROSOFT LEMEL INTEL SEAGATE WD
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green technology) มีนโยบายที่จะชวยเหลือสังคม รวมถึงหนวยงานภาค
อุตสาหกรรม โดยสถาบันเสริมสรางความสามารถมนุษย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทีใ่ หการสนับสนุน
ความรวมมือในระดับทีก่ วางขึน้ ในการพัฒนาบุคลากรครูอาจารย นักศึกษา ใหมคี วามรูค วามชํานาญตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงานไอที เพื่อเพิ่มทักษะฝมือแรงงานรองรับตลาด AEC ในอนาคต จึงไดรวมกันสนับสนุน
โครงการ “ชางนอกกรอบ” วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาความรู มีความเขาใจ ดานเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ไดเสริมประสบการณและเพิ่มทักษะทางดานการติดตั้งและใชงานอุปกรณไอที วิธี
แกปญหาเบื้องตน ใหแก ครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา สายวิชาชีพชางอิเล็กทรอนิกส รวมถึงประชาชนทั่วไป
โดยโครงการนี้ไดใหการสนับสนุนอุปกรณ เครื่องมือชาง อุปกรณไอทีที่เหลือใชนํากลับมาปรับปรุงใหมใหเกิด
ประโยชนอยางคุมคา นอกจากนี้ “ชางนอกกรอบ” ปลูกฝงใหกับผูเขาโครงการอบรม มีจิตสํานึกในการดูแล
สิ่งแวดลอมควบคูกันไป ชวยลด e-waste ขยะไอที ที่กําลังเปนปญหาของโลกเราในปจจุบัน
คณะทํางานโครงการ “ชางนอกกรอบ” มีแนวคิดจัดทําหลักสูตร e-learning โดยบรรจุเนื้อหาการเรียนการสอน
เกี่ยวกับไอที เพื่อเปนชองทางในการเรียนออนไลน โดยไดรวบรวมผูมีประสบการณในดานตางๆ ชวยกันออกแบบ
การเรียนรูออนไลนอยางเหมาะสม เชน หลักสูตรชางเทคนิค การตรวจวิเคราะห เปนตน เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา
ที่สนใจสามารถไดเรียนรูและทดสอบความรูความสามารถไดดวยตนเอง
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ดานสิ่งแวดลอม
บริษทั ฯ ไดกาํ หนดเปนนโยบายและใหความสําคัญกับความยัง่ ยืน ดานสิง่ แวดลอม

•
•
•
•
•
•

(Environmental) มุงเนนใหการใชทรัพยากรอยางรูคุมคา สรางเปนวัฒนธรรมองคกร
การสงเสริมใหชวยกันดูแลรักษา ปกปอง ฟนฟู สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากร
อยางคุมคายั่งยืน เชน การเลือกผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมมีสวนผสมของ
สารเคมีเจือปน จัดกิจกรรม 5 ส การนํากลองบรรจุภณ
ั ฑมาหมุนเวียนใชในธุรกิจ เพือ่ ให
เกิดประโยชนสูงสุด ลดตนทุนคาใชจายองคกร กิจกรรมสวนผักลอยฟาหลังคาสีเขียว
เพื่อฟนฟู บรรยากาศ ชวยประหยัดพลังงาน ชวยลดคาใชจายไฟฟา การจัดกิจกรรม ให
มีสวนรวมกันภายนอกองคกร เชน กิจกรรมรวมกันปลูกปาฟนฟูธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี
การดําเนินงานดานอื่น ๆ อาทิเชน
โครงการจัดทําระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO14001 อยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
โครงการจัดการดานพลังงาน การประหยัดพลังงาน กําหนดนโยบายการอนุรกั ษพลังงาน จัดตัง้ คณะกรรมการ ดานการ
จัดการพลังงาน เพื่อติดตามประเมินผลใหเกิดการลดการใชพลังงานอยางเกิดประสิทธิภาพตอเนื่อง
โครงการจัดใหมีการคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง
โครงการปลูกปาทดแทนฟนฟูธรรมชาติ 1,000 ตนตอป
โครงการลดการใชไฟฟา ปรับปรุงเปลี่ยนระบบไฟฟาแสงสวางเปนแบบ LED
โครงการสงเสริมใหพนักงานไดมีความรู ความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน

การมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ จัดทํา ”โครงการสวนผักลอยฟา หลังคาสีเขียว” วัตถุประสงค เพื่อใหพนักงานไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน
สรางความสัมพันธและความสามัคคีระหวางหนวยงานในองคกร
สิ่งสําคัญที่สุด คือ การชวยลดความรอนบนหลังคาอาคารไดชวยประหยัดพลังงาน ลดคาใชจายการใชไฟฟา (คาแอร)
อีกทั้ง ตนไมยังมีคุณสมบัติในการชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนตัวกลางทําใหเกิดภาวะกาซเรือนกระจกได
โครงการนี้ ทําใหไดเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับองคกรและชวยลดโลกรอน เปนที่พักผอนสังสรรคของพนักงานและพนักงานได
นําผักที่สะอาดปลอดภัยจากสารเคมี กลับไปรับประทานที่บานได และยังไดประหยัดคาใชจาย
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รางวัลแหงความภูมิใจจากความสําเร็จ

บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดรบั มอบรางวัล "หุน ยัง่ ยืน" ในงาน "Sustainability Awards 2015"
เปน 1 ใน 51 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามสามารถและผานเกณฑการประเมินดานความยัง่ ยืน จัดขึน้ โดยตลาดหลักทรัพยฯ
ที่สนับสนุนองคกรที่ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เปนหุนมีคุณภาพดานผลตอบแทนที่ตอเนื่อง
ณ หอประชุมศาสตราจารยสังเวียนอินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดรับมอบรางวัล ESG 100 Certiﬁcate ในกลุม 100 อันดับ

หลักทรัพยบริษัทจดทะเบียน จากการคัดเลือกทั้งหมด 567 ของบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเดนในการดําเนินธุรกิจ
อยางยั่งยืน มีความโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental Social and Governance: ESG
นับเปนความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ในการพัฒนาความยั่งยืนอยางตอเนื่อง

Synnex Annual Report 2015 TH.indd 74

3/30/2559 BE 1:44 PM

2558
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดรับมอบรางวัล “หุนยั่งยืน“ ในงาน “Sustainability Awards 2015” เปน
1 ใน 51 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามสามารถและผานเกณฑการประเมินดานความยัง่ ยืน จัดขึน้ โดยตลาดหลักทรัพยฯ ทีส่ นับสนุนองคกร
ทีด่ าํ เนินธุรกิจอยางยัง่ ยืนและสนับสนุนกิจการเพือ่ สังคม เปนหุน มีคณ
ุ ภาพดานผลตอบแทนทีต่ อ เนือ่ ง ณ หอประชุมศาสตราจารยสงั เวียน
อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2557
ซินเน็คฯ ไดรับรางวัล CSR Recognition 2014 (ปที่ 3 ติดตอกัน) ประเภทรางวัลทั่วไปเปนรางวัลที่บริษัทฯ ไดแสดงใหเห็นถึงความ
มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจ อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนจากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

2556
ซินเน็คฯ ไดรับมอบรางวัล CSRI Recognition ประจําป 2556 “ประเภทรางวัลทั่วไป” แกบริษัทที่ตระหนักถึง
ความสําคัญ และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมรวมถึงพัฒนาการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่อง จัดโดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใตการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

2556

“รางวัลดีเดน” รายงานความยั่งยืน ประจําป 2556 (Sustainability Report Awards 2013) จาก
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย, สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย และ
สถาบันไทยพัฒน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

2555

ซิ น เน็ ค ฯ ได รั บ รางวั ล Most Improved CSR (ประเภทกลุ  ม บริ ษั ท ที่ มี มู ล ค า หลั ก ทรั พ ย
ตามราคาตลาดไม เ กิ น 10,000 ล า นบาท) ในฐานะบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  น โ ย บ า ย ด  า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต  อ สั ง ค ม แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล  อ ม ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ
สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ในพิธีมอบรางวัล “CSRI Recognition 2012” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบัน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (CSRI) ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่
26 พฤศจิกายน 2555

2553

ซินเน็คฯ ไดรับการคัดเลือกเปน Top Finalist ของประเทศที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อยกยองบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่โดดเดน
ในดานการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร สําหรับ ซินเน็คฯ ได
ใหความสําคัญพรอมทั้งดําเนินธุรกิจดาน CSR นี้มาอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการ
“หองสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย: Library IT by Synnex” เปนโครงการ
CSR หลักของบริษัทฯ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงจาก
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ควบคู่กับการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยจัดให้มีการประเมินติดตาม วางแผน บริหาร
ความเสีย่ งด้านต่างๆ อย่างมีระบบอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ปจจัยความ
เสี่ยงของบริษัทฯ จ�าแนกได้ ดังนี้

ล้าสมัย เพื่อแลกกับสินค้ารุ่นใหม่ (Product rotation)
และการชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ามีการลดราคา
(Price protection) จากตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ผลิต
รายใหญ่หลายราย ซึง่ สามารถลดปญหาการล้าสมัยของ
สินค้าคงคลังลงได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายในการตัง้ ค่าเผือ่
มูลค่าสินค้าลดลง ส�าหรับสินค้าทีเ่ สือ่ มคุณภาพ ล้าสมัย
และเคลื่อนไหวช้า

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ

2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยี
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดซื้อ
อย่างเหมาะสม เนื่องจากสินค้าคงคลังจะมีการล้าสมัย
ได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มซินเน็ค
ประเทศไต้หวัน ที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในธุรกิจ
จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความเชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้มความ
ต้องการของตลาด รวมทั้งมีระบบบริหารสินค้าคงคลังที่
ทันสมัย การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการบริหาร
รวมถึงกลุม่ ผูบ้ ริหารชาวไทย ก็มปี ระสบการณ์ยาวนานใน
ธุรกิจนี้ ท�าให้บริษทั ฯ สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั จ�าหน่ายคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้รับเงื่อนไขในการ
ได้รับส่วนลดพิเศษจากการที่มีการสั่งซื้อสินค้าจ�านวน
มาก นอกจากนีย้ งั ได้รบั เงือ่ นไขการเปลีย่ นคืนสินค้ารุน่ ที่
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สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ตลาดชะลอตัว การ
แข่ ง ขั น ที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ด้ า น มี ผ ลท� า ให้ เ ครดิ ต เทอมและ
การได้รับช�าระเงินใช้เวลายาวขึ้น บริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าอย่าง
มาก การบริหารข้อมูลด้านเครดิตของลูกค้าเป็นส่วนที่
มีบทบาทส�าคัญ การขาดระบบข้อมูลด้านเครดิตจะเป็น
จุดอ่อนที่สร้างปญหาด้านความเสี่ยงได้ บริษัทฯ ได้มี
การวางระบบการค้นหาข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล
ของลู ก หนี้ ก ารค้ า ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด การ
คัดสรรลูกหนีก้ ารค้า การวิเคราะห์ขอ้ บ่งชีค้ วามเสีย่ ง และ
ปิดจุดเสี่ยงให้ได้มากที่สุด บริษัทฯ ได้มีการคัดแยกอายุ
หนี้ของลูกหนี้การค้า คัดแยกประเภทลูกหนี้การค้า และ
ให้มีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การเสนอ
ราคาและช�าระเงินจะใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐเป็น
หลัก การสัง่ ซือ้ สินค้าจากต่างประเทศ คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 40 ของยอดสั่งซื้อสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
มี น โยบายป อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า นอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยท� า สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) บริษทั ฯ จะท�าการ
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยค�านึงถึง
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ระดับความเหมาะสม จากการปองกันความเสี่ยงตาม 5. ความเสี่ยงจากการมีอัตรากําไรขั้นต้นในระดับตํ่า
สถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งก�าไร
บริ ษั ท ฯ ด� า เนิ น ธุ ร กิ จ การจั ด จ� า หน่ า ยคอมพิ ว เตอร์
จากอัตราแลกเปลี่ยน
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร
4. ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน
ต่างๆ เป็นธุรกิจที่มีก�าไรขั้นต้นอยู่ในระดับต�่า ดังนั้น
บริษัทฯ มีความต้องการในการใช้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ ปจจัยต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ใช้ในการบริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น คุณภาพของลูกหนี้ ค่าเสือ่ มราคาจากการลงทุนใหม่ การ
ตามยอดขาย โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน บริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น อาจส่งผลกระทบต่ออัตรา
จากการใช้เงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงินมาเพือ่ เสริม ก�าไรสุทธิและผลประกอบการของบริษทั ฯ ได้ อย่างไรก็ตาม
สภาพคล่อง ทั้งนี้ ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยประมาณ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� า คั ญ และจั ด ให้ มี ก ารป อ งกั น
31 วัน เนือ่ งจากการเติบโตในอุตสาหกรรมไอทีลดลงเมือ่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้มีการช่วยเหลือลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลังที่รัดกุม การจัดท�างบประมาณ
ชั้นดีโดยการขยายระยะเวลาการให้สินเชื่อ ท�าให้ระยะ อย่างเข้มงวด และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งนโยบาย
เวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50 วัน ส่วนระยะ ดังกล่าวสามารถช่วยลดผลกระทบต่ออัตราก�าไรสุทธิได้
เวลาช�าระหนีเ้ ฉลีย่ มีระยะเวลาประมาณ 24 วัน เนือ่ งจาก อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
เจ้าหนี้บางรายได้ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้กับ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศของสินค้าหลายๆ ตราสินค้า
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ยังคงมีการช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสด ท� า ให้ ส ามารถก� า หนดราคาและอั ต ราก� า ไรขั้ น ต้ น ที่
หรือช�าระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า สูงขึ้น พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้ติดต่อและขยายช่องทางการ
ปจจุบันบริษัทฯ มีวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง จัดจ�าหน่ายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น โดยเน้นกลุ่ม
ซึ่งเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้ไม่มี ลูกค้าเชิงพาณิชย์มากขึน้ เพือ่ สามารถเพิม่ ส่วนต่างก�าไร
ปญหาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดต่อและ ให้สูงขึ้นด้วย
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ซึ่งท�าให้
มีโอกาสในการต่อรองและทบทวนวงเงินกู้ยืมและอัตรา
ดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เพื่อรักษา
สภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ตลอดเวลา
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รายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกันบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ รายการตามบัญชี มูลคารายการ
(พันบาท)
บริษัท พริซึ่ม
โซลูชั่นส จํากัด

บริษัทยอย

- ขายสินคา/
บริการ

- รายไดอื่น

- ดอกเบี้ยรับ
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ลักษณะรายการ

57,974 ขายสินคา

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ราคาที่บริษัทฯ ขายเปน
ราคาตลาด และเงื่อนไข
การคาปกติ ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับลูกคา
รายอื่นๆ ได ในราคาที่
สูงกวาราคาทุนของ
บริษัทฯ และเปน
เงื่อนไขการคาปกติ

3,982 รายไดคาเชาอาคาร - อัตราคาเชาที่บริษัทฯ
สํานักงาน เนื้อที่ 628 เรียกเก็บ ไดพิจารณา
ตร.ม. คิดเปน 300.16 ตามสัดสวนพื้นที่แลว
บาท/ตร.ม. รวมอัตรา เห็นวาเปนอัตราที่
เดือนละ 188,500
สมเหตุสมผล เมื่อเทียบ
บาท และบริการอื่นๆ กับอัตราคาเชาในพื้นที่
สํานักงานที่ใกลเคียงกัน
เปนเกณฑ ตามมูลคา
ยุติธรรม และรายการ
ดังกลาวเปนความรวมมือ
ทางธุรกิจ เพื่อกอให
เกิดประโยชนสูงสุดและ
มีมูลคายุติธรรมเปน
เกณฑ
678 ดอกเบี้ยรับจากเงิน - อัตราดอกเบี้ยเงินให
กูยืมดังกลาว เปนอัตรา
ใหกูยืม ในรูปตั๋ว
เทียบเคียงกับสถาบัน
สัญญาใชเงิน รับ
ชําระคืนเมื่อทวงถาม การเงินที่บริษัทฯ ทํา
ธุรกรรมปกติ ตามเกณฑ
คิดดอกเบี้ยในอัตรา
มูลคายุติธรรม
2.5% ตอป
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ รายการตามบัญชี มูลคารายการ
(พันบาท)

- เงินใหกูยืม
ระยะสั้น

บริษัท ที.เค.เอส. บริษัทที่
เกี่ยวของ
เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

29,000 เงินใหกูยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช
เงิน รับชําระคืนเมื่อ
ทวงถาม ดอกเบี้ย
อัตรา 2.5 % ตอป

- รายการดังกลาวเปน
ความรวมมือทางธุรกิจ
เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดและมีมูลคา
ยุติธรรมเปนเกณฑ

- ซื้อสินคา/
บริการ

3,021 ซื้อสินคา

- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช
ในการดําเนินกิจการ
หรือเพื่อนําไปจําหนาย
ตอ เปนราคาที่ไดมีการ
ตกลงกันไว ซึ่งเปนราคา
ทุนบวกกับคาบรรจุภัณฑ
และคาแรง บวกกําไร
ขั้นตน เมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในตลาด
รายการดังกลาวถือเปน
เงื่อนไขการคาปกติ

- คาความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิคและ
บริการอื่น

2,325 คาบริการ Onsite
Service ผลิตภัณฑ
Lemel ที่บริษัทฯ
จัดจําหนาย อัตรา
เดือนละ 135,000
บาท และคาบริการ
อื่นๆ

- รายการดังกลาวเปน
ความรวมมือกันทาง
ธุรกิจ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและ
มีมูลคายุติธรรมเปน
เกณฑ

- ขายสินคา/
บริการ

94 ขายสินคา

- รายไดอื่น

40 รายไดคาที่ปรึกษา - รายการดังกลาวเปน
ดานกฎหมาย อัตรา
ความรวมมือกันทาง
เดือนละ 5,000 บาท ธุรกิจ เพือ่ กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและ
มีมูลคายุติธรรมเปน
เกณฑ

- ราคาที่บริษัทฯ ขายเปน
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับลูกคา
รายอื่นๆ ได ในราคาที่
สูงกวาราคาทุนของ
บริษัทฯ และเปนเงื่อนไข
การคาปกติ

จากเหตุผลขางตน เห็นวา
รายการดังกลาวมี
ความจําเปน กอใหเกิด
ประโยชนตอบริษัทฯ
และสมเหตุสมผล
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ รายการตามบัญชี มูลคารายการ
(พันบาท)

- ซื้อสินคา/
บริการ

บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส
แมเนจเมนท
จํากัด

บริษัทที่
เกี่ยวของ

- ขายสินคา/
บริการ

- รายไดอื่น

ลักษณะรายการ

186,934 ซื้อสินคา

3,493 ขายสินคา

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช
ในการดําเนินกิจการ
หรือเพื่อนําไปจําหนาย
ตอ เปนราคาที่ไดมีการ
ตกลงกันไว ซึ่งเปนราคา
ทุนบวกกับคาบรรจุภัณฑ
และคาแรง บวกกําไร
ขั้นตน เมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในตลาด
รายการดังกลาวถือเปน
เงื่อนไขการคาปกติ
- ราคาที่บริษัทฯ ขายเปน
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การคาปกติซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับลูกคา
รายอื่นๆได ในราคาที่สูง
กวาราคาทุนของบริษัทฯ
และเปนเงื่อนไขการคา
ปกติ

40 รายไดคาที่ปรึกษา - รายการดังกลาวเปน
ดานกฎหมาย อัตรา
ความรวมมือกันทาง
เดือนละ 5,000 บาท ธุรกิจ เพือ่ กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและ
มีมูลคายุติธรรมเปน
เกณฑ
จากเหตุผลขางตน เห็น
วารายการดังกลาวมี
ความจําเปน กอใหเกิด
ประโยชนตอบริษัทฯ
และสมเหตุสมผล

- ซื้อสินคา/
บริการ
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23,042 ซื้อสินคา

- ราคาที่บริษัทฯ ซื้อใช
ในการดําเนินกิจการ
หรือเพื่อนําไปจําหนาย
ตอ เปนราคาที่ไดมีการ
ตกลงกันไว ซึ่งเปนราคา
ทุนบวกกับคาบรรจุภัณฑ
และคาแรง บวกกําไร
ขั้นตน เมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทอื่นในตลาด
รายการดังกลาวถือเปน
เงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัทที่เกี่ยวของ ความสัมพันธ รายการตามบัญชี มูลคารายการ
(พันบาท)

Synnex
Technology
International
Corporation

บริษัทที่
เกี่ยวของ

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- คาบริการ
สิ่งพิมพ

8,744 สั่งทําวารสารและ
แผนพับสําหรับ
สงเสริมการขาย

- คาบริการ
บริหารคลัง
สินคา

5,572 คาบริหารคลังสินคา - รายการดังกลาวเปน
ความรวมมือทางธุรกิจ
และคาจัดสงสินคา
เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สินคาทั่วไป
สูงสุดและมีมูลคา
คิดอัตรารอยละ 3
ยุติธรรมเปนเกณฑ
ของราคาขาย
สําหรับสินคาภายใต
เครื่องหมายการคา
จากเหตุผลขางตน
TKS, Idea green
เห็นวารายการดังกลาว
คิดอัตรารอยละ 2
มีความจําเปน กอให
ของราคาขาย
เกิดประโยชนตอบริษัทฯ
และสมเหตุสมผล

- คาความ
ชวยเหลือทาง
เทคนิคและ
บริการอื่น

- อัตราคาพิมพ เปนอัตรา
ที่ใกลเคียงราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการคา
ปกติซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับสํานักพิมพ
รายอื่นๆ ได

132 คาบริการการใชสิทธิ - รายการดังกลาวเปนใน
ความรวมมือทางธุรกิจ
เครื่องหมายการคา
เพื่อกอใหเกิดประโยชน
(Label Fee)
สูงสุดและมีมูลคา
ยุติธรรมเปนเกณฑ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

การอนุมตั กิ ารทํารายการระหวางกันของบริษทั ฯ จะตอง
มีการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนุ มั ติ โดยมี ค ณะกรรมการตรวจสอบ ร ว มประชุ ม
เพื่อพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการ
ทํารายการ และความสมเหตุสมผลของรายการ ทั้งนี้
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน เปนไป

และข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกรรมการผูมีสวนไดเสีย
ในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิออกเสียงใน
การพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน อีกทั้ง จะ
มีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
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นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
เกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การท� า รายการที่
เกี่ ย วโยงกั น และการได้ ม าหรื อ จ� า หน่ า ยไป ซึ่ ง
ทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความช�านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ
จะจั ด ให้ มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระเป็ น ผู ้ ใ ห้ ค วามเห็ น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
ในการท�ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียง
การพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการระหว่างกัน

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มี
เงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป เช่น การซื้อ หรือขาย
สินค้าและบริการ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายในการ
ท�ารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม
ลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ภายนอก และให้มีการปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก�าหนดราคาและเงื่อนไข
รายการ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายบัญชีการเงิน จัดท�า
รายงานรายการระหว่างกัน ฝ่ายตรวจสอบภายใน • รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรรมการ
บริษัท ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ก�าหนดขึ้น และ
จะท� า หน้ า ที่ ส อบทานข้ อ มู ล และน� า เสนอเพื่ อ ให้
ต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
ถึงความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของการ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง ไม่มีการมอบ
ท�ารายการทุกๆ ไตรมาส
อ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทนในรายการที่มี
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ความขัดแย้งดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยรายการ
ซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่าง
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อ
กั นอื่ นๆ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการน� าเสนอให้ ที่
พิจารณา
ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติโดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณา • แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต จะยัง
คงมีอยูใ่ นส่วนทีเ่ ป็นการด�าเนินการทางธุรกิจปกติ ซึง่
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�า
บริษัทฯ จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติ
รายการและความสมเหตุ ส มผลของรายการก่ อ น
ตามนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ
ท�ารายการ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
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คําอธิบายและผลการวิเคราะหของฝายจัดการ
สรุปผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงิน ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผลการดําเนินงาน
รายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

รายได้ของบริษทั ฯ เติบโตขึน้ จากปีกอ่ น เนือ่ งจากบริษทั ฯ
ได้ติดต่อและขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้
หลากหลายมากขึ้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ อีก
ทัง้ บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศของสินค้าหลายๆ ตราสินค้า ท�าให้
สามารถสร้างโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดย
มีรายละเอียดดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 และปี 2557
มีจา� นวนเท่ากับ 751.32 ล้านบาท และ 621.01 ล้านบาท
ตามล�าดับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.47 และร้อยละ 3.24
ของรายได้รวม ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 20.98 จากปี ก ่ อ น สาเหตุ ห ลั ก จาก
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2558
และปี 2557 มีจา� นวนรวมเท่ากับ 138.86 ล้านบาท และ
44.01 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลีย่ ร้อยละ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมในปี 2558 จ�านวน 0.64 และร้อยละ 0.22 ของรายได้รวมตามล�าดับ
21,670.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.05 จากปีก่อน
ซึ่งมีรายได้รวมจ�านวน 19,167.79 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
สัดส่วนรายได้บริษัทฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน เช่น Hard Disk Dive, CPU,
DRAM มีสัดส่วนรายได้เป็นอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค เช่น Hub Router,
Wireless LAN, UPS, Server, Network Cabling
System และ Internet Security หลากหลายชนิด เป็น
อันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 19.68, 14.71 และ 13.94 ของ
รายได้จากการขายและการบริการรวม ปี 2558 ตาม
ล�าดับ

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิส�าหรับงวดในปี 2558 และปี 2557
เป็นจ�านวน 358.68 ล้านบาท และ 181.90 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 1.67 และร้อยละ
0.95 ตามล� า ดั บ ทั้ ง นี้ ก� า ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 97.18 จากปีก่อน โดยเป็นผลจากการที่บริษัทฯ
มีแผนกลยุทธ์ เน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
ที่ ก� า ไรสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ติ ด ต่ อ และขยายช่ อ งทางการ
จั ด จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ ห ลากหลายมากขึ้ น โดยเน้ น
กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
เพื่อสามารถเพิ่มส่วนต่างก�าไรให้สูงขึ้นด้วย
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย
มี สิ น ทรั พ ย ร วม 5,486.09 ล า นบาท ประกอบด ว ย
สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 5,045.12 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 91.96 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพย
ไมหมุนเวียน จํานวน 440.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
8.04 ของสินทรัพยรวม

สินทรัพยรวม มีจาํ นวนลดลงจาก วันที่ 31 ธันวาคม 2557
รอยละ 2.85 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพยรวม
เทากับ 5,647.28 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เปนการลดลงของสินคาคงเหลือ ซึ่งเปนไปตามนโยบาย
การบริหารจัดการในการควบคุม ตรวจสอบ และปองกัน
ความเสีย่ งในการบริหารจัดการสินคาคงเหลือของบริษทั ฯ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน

หนวย : พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วัน ตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วัน ปลายงวด
วงจรเงินสด (วัน)

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-57

31-ธ.ค.-56

615,711.34
(10,073.07)
(592,489.36)
13,148.91
64,944.56
78,093.47
57

(977,693.51)
(15,750.78)
964,662.15
(28,782.14)
93,726.69
64,944.56
53

918,032.42
(81,534.28)
(777,883.96)
58,614.18
35,112.52
93,726.69
48

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ป 2558 คือ

รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดลดลง ป 2558 คือ

-

- เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง จํานวน
277.79 ลานบาท
- จายดอกเบี้ย จํานวน 32.93 ลานบาท
- จายเงินปนผลใหผถู อื หุน ของบริษทั ฯ 161.77 ลานบาท
- ชําระคืนเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 120.00
ลานบาท

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ที่ทําได จํานวน 351.16 ลานบาท
ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น จํานวน 92.09 ลานบาท
สินคาคงเหลือที่ลดลง จํานวน 403.95 ลานบาท
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น จํานวน 112.66 ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รายการหลักที่ทําใหกระแสเงินสดลดลง ป 2558 คือ
- ซือ้ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ จํานวน 13.68 ลานบาท
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ปี 2558 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 615.71 ล้านบาท เนื่องจากมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น
351.16 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจ�านวน 403.95
ล้านบาท จากปีก่อน มีวงจรเงินสดที่ 57 วัน เพิ่มขึ้นจาก
สิน้ ปี 2557 ซึง่ อยูท่ ี่ 53 วัน ทัง้ นี้ เป็นผลจากระยะเวลาการ
เก็บหนี้ในปี 2558 เท่ากับปีที่ผ่านมาที่ 50 วัน ส่วนระยะ
เวลาขายสินค้าลดลงจาก 33 วันในปี 2557 เป็น 31 วัน
ในปี 2558 ซึง่ เป็นผลจากการบริหารจัดการทีด่ ขี นึ้ เทียบ
กับปีที่ผ่านมา การเติบโตในอุตสาหกรรมไอทีลดลง จึง
ได้พจิ ารณาขยายระยะเวลาสินเชือ่ ให้กบั ลูกค้าชัน้ ดี เพือ่
ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ ณ เวลานั้น การขยายระยะ
เวลาการให้สินเชื่อ ท�าให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
อยู่ที่ 50 วัน ส�าหรับระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 24 วัน
ลดลงจากสิ้นปี 2557 ซึ่งอยู่ที่ 30 วัน เนื่องจากเจ้าหนี้
บางรายได้ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ให้กับบริษัทฯ
และบริษัทฯ ยังคงมีการช�าระค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือ
ช�าระค่าสินค้าเร็วขึ้นเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้า

แหล่งที่มาของเงินทุน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเปลี่ยนแปลง
เพิ่ ม ขึ้ น อยู ่ ที่ 1 .62 เท่ า และมี อั ต ราส่ ว นสภาพคล่ อ ง
หมุนเวียนเร็วอยูท่ ี่ 1.10 เท่า เนือ่ งจากโครงสร้างทางการเงิน
ทีเ่ หมาะสมทีส่ ว่ นใหญ่มาจากผลก�าไรจากการด�าเนินงาน
ปกติ แ ละจั ด หามาจากเงิ น กู ้ ยื ม ระยะสั้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการใน
การควบคุม ตรวจสอบ และปองกันความเสี่ยง ทั้งใน
ส่วนของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น ท�าให้ได้
รับการสนับสนุนวงเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินและธนาคาร
พาณิชย์หลายแห่งซึ่งเพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจและ
ท�าให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลืออีกมาก

ส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
หนี้สินรวม 3,169.92 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สิน
หมุนเวียน จ�านวน 3,107.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
98.03 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ�านวน
62.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.97 ของหนีส้ นิ รวม
ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน
ประกอบด้ ว ย เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู ้ ยื ม จาก
สถาบันการเงินจ�านวน 1,369.11 ล้านบาท เจ้าหนีก้ ารค้า
และตั๋วเงินจ่ายจ�านวน 1,277.17 ล้านบาท มีอัตราส่วน
หนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.37 เท่า ลดจาก
1.66 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน บริษทั ฯ ต้องรักษาสัดส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
ไม่เกิน 2.75 เท่า จนกว่าจะช�าระหนี้เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มี
มูลค่าเท่ากับ 2,316.17 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของ
บริษัทใหญ่ 2,317.22 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มี
อ�านาจควบคุม -1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557
จ�านวน 185.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.72
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
มีมูลค่าเท่ากับ 2,130.39 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลง
ส่วนใหญ่มาจากก�าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ งบการเงิ น รวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจ� ำปี เพื่อให้รายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินสามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริง
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ เ ป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ก�ำกับดูแลระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิผล สอบทานงบการเงิน

ให้มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้ง
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น
ตามข้อก�ำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�ำปี 2558 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว ได้แสดงฐานะทางการเงิน และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในรายงานผู้สอบบัญชี
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( นายสุพันธุ์ มงคลสุธี )
ประธานกรรมการ
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นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน มี
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการตรวจสอบ เปน
ผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและประสบการณ
เพียงพอในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
และกรรมการตรวจสอบอีก 3 ทาน คือ นางมาลีรัตน
ปลืม้ จิตรชม นายวิสสุต เศรษฐบุตร และนางรวิฐา พงศนชุ ติ
กรรมการตรวจสอบทุกทานเปนผูท รงคุณวุฒิ มีประสบการณ

1
2
3
4

ดานการบริหาร ดานการเงินและดานกฎหมาย กรรมการ
ทุกทานไมไดเปนผูบ ริหารหรือพนักงานของบริษทั ฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ในป 2558 ตาม
ขอบเขต และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการประชุมทั้งสิ้น 5
ครั้ง มีรายละเอียดการเขารวมประชุม ดังนี้

รายนาม

ตําแหนง

นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศนุชิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมแตละครั้งไดรับความรวมมืออยางดีและ
มีการหารือรวมกับผูสอบบัญชี ฝายบริหาร ผูตรวจสอบ
ภายในตามวาระอันควร ไดรายงานแสดงความเห็นและ
ใหขอเสนอแนะ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดสรุปผลการดําเนินงานสําหรับ
ป 2558 มีสาระสําคัญดังนี้

จํานวนครั้งประชุม
5/5
5/5
5/5
4/5

ขอมูลอยางถูกตองครบถวนเพียงพอ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการ
จัดทํางบการเงินเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ มีความ
ถูกตองเชือ่ ถือไดและทันเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดรวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
บริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง

การสอบทานรายงานทางการเงิน

การสอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานงบการเงินราย ความขัดแยงทางผลประโยชน

ไตรมาสและงบการเงินประจําป 2558 โดยไดเชิญผูส อบ
บัญชีรวมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบถามผูสอบบัญชีในเรื่องความถูกตองครบถวน
ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สําคัญซึ่งมี
ผลกระทบตองบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธี
การบันทึกบัญชี และขอบเขตการตรวจสอบ การเปดเผย

การเปดเผยขอมูลของรายการดังกลาว ตามขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ซึ่ ง ผู  สอบบั ญ ชี มีความเห็ น ว า รายการค ากั บ บริ ษั ท ที่
เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญ ไดเปดเผยแสดงรายการใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบ
บัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน

การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ส อบทานระบบการ ปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดของบริษทั ฯ และข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ
ควบคุ ม ภายใน ประจ� า ปี 2558 ตามข้ อ ก� า หนดของ มีไว้กับบุคคลภายนอกอย่างสม�่าเสมอ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
บริษัทฯ ท�าการประเมินความเพียงพอของระบบการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ควบคุมภายใน ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของ และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้าน รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจก็มกี ารปฏิบตั ถิ กู ต้อง
ครบถ้วน
การควบคุมภายในที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบ การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมเพียงพอกับการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบายแนวทาง
ด�าเนินธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยง แผนงานการบริหารความเสี่ยง
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ประจ�าปี 2558 และรับทราบรายงานความคืบหน้าของ
การด�าเนินงานตามแผนงาน จากคณะท�างานบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กา� กับดูแลให้ฝา่ ยตรวจสอบ ความเสี่ ย งอย่ า งสม�่ า เสมอ ซึ่ ง ได้ มี ก ารทบทวนและ
ภายในมีความเป็นอิสระ โดยให้รายงานตรงต่อคณะ ปรับปรุงแผนการปฏิบัติการให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
กรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลและให้ข้อแนะน�าใน สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม
การด�าเนินการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
ตรวจสอบประจ�าปี เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผล คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี
ตามเป า หมายและแผนงานที่ ก� า หนดไว้ รวมทั้ ง ได้ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมี
สอบทานความเหมาะสมกระบวนการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ
และอั ต ราก� า ลั ง เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุ ม ภายในเพียงพอและเหมาะสม ส่ วนงาน
ตรวจสอบภายใน มีความอิสระและเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล
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คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ส่งเสริมและติดตามความ
คืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่
จ�าเป็นเพื่อการพัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ หมวดการฝกอบรม ข้อมูล และการสื่อสาร หมวดการ
พัฒนาและปรับปรุงด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง ประชุม หมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
ต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัมพันธ์กับ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และ
การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจํา ผู้บริหาร ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2559
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ กรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็น บริษัท
อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของการสอบบัญชี
รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี
บัญชี
กระบวนการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการ
เงินอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเชื่อถือได้ มีระบบการ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี มี ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความ
ความอิสระ ผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพึงพอใจ
และได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ เสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ
การสอบบัญชี รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม ตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการ
มาตรฐานการสอบบัญชี และการเสนอรายงานการสอบ พิจารณาการท�ารายการเกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการ
บัญชี จึงได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอ ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ นการ เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี ระบบการปฏิบตั งิ านให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ และเหมาะสมกับ
จ�ากัด โดย นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
รับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือนางสาวนิตยา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความ
เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 เป็น
ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาสและ รับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าปี 2559 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสอบ ที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้
บัญชี จ�านวนเงิน รวม 1,890,000 บาท (บริษัท ซินเน็ค ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความ
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,440,000 บาท เป็ น อิ สระอย่ างเพี ย งพอเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
และ บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่น จ�ากัด เป็นเงิน 450,000 บาท) ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญอย่างยิง่ ในการ
ด�าเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในทีโ่ ปร่งใสและ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
เหมาะสม มีการก�ากับดูแลกิจการทีม่ ปี ระสิทธิผล เชือ่ ถือ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ตนเอง ประจ� า ปี 2558 ใน 5 หมวด ได้ แ ก่ หมวด และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมชัย อภิวัฒนพร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

นายสุพันธุ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร

0.11%
57 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
City University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3 ปี 2549
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
(มหานคร รุ่นที่1)
- หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ปี 2552
- หลักสูตร “Executive Leadership Program”
NIDA – Wharton University of Pennsylvania
ปี 2548

อายุ
(ป)

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

ตําแหน่ง

2552 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2531 – 2557
2553 – 2557
2553 – 2557
2553 – 2557
2553 – 2557
2556 – 2557
2553 – 2556

2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

สภาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ/กรรมการสภา
สมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ/สาราณียกร
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
สมาคมการพิมพ์ไทย
ที่ปรึกษา
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพื่ออุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ
ประธาน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2557 – ปจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
2555 – ปจจุบัน กรรมการ

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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นายสมชัย อภิวัฒนพร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Accreditation
Program” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 12 ปี 2547
- หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director Certiﬁcation
Program” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
รุ่น 3 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษาส�านักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

65 - ปริญญาโท (ศศ.ม.)
สาขาการจัดการงานสาธารณะ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Accreditation Program”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 14 ปี 2547
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certiﬁcation Program”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 74 ปี 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Audit Committee Program”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 21 ปี 2551
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ (TEPCOT)

อายุ
(ป)

-

-

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร

อนุกรรมการมาตรฐาน กทช.

2553 – 2554

2553 – 2556
2551 – 2554
2553 – 2554
2548 – 2554
2551 – 2552
2549 – 2551
2548 – 2551
2546 – 2551

2556 – ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะท�างานส่งเสริมการท�าธุรกรรมช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
บริษัท เฟอร์รั่ม จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จ�ากัด (มหาชน)
และก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/กรรมการอิสระ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กระทรวงการคลัง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการวิชาชีพด้านการบัญชีภาษีอากร
กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการ
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหารกิจการ องค์การสุรา
กรมสรรพสามิต
รองอธิบดี

ประธานสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี
อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี
กรรมการ

2555 – 2556
2553 – 2557
2555 – 2557
2555 – 2557
2555 – 2557

ตําแหน่ง

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน
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-

-

-

70 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Michigan State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ปี 2541
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certiﬁcation Program”
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 45 ปี 2547
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง
รุ่นที่ 3 ปี 2555
สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน
พัฒนาเมือง ปี 2557
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

67 - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ McGill University
ประเทศแคนาดา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ McGill University
ประเทศแคนาดา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certiﬁcation Program” (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่นที่ 49 ปี 2547

นางมาลีรัตน ปลื้มจิตรชม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวิสสุต เศรษฐบุตร
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-

-

-

วุฒิการศึกษาสูงสุด

63 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟาและ
ระบบควบคุม National Chiao Tung University
ประเทศไต้หวัน

อายุ
(ป)

นายตู ชู วู
กรรมการ

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร
ตําแหน่ง

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
กรรมการประเมินผลการด�าเนินงานกองทุนหมุนเวียน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่ปรึกษา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2548 – 2550

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
ที่ปรึกษา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2547 – 2553

2556 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2554 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน
2553 – 2556
2548 – 2554
2549 – 2550

2545 – ปจจุบัน กรรมการ
2531 – ปจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียนไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
Knowledge Plus
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
กลุ่มธนชาต
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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-

-

57

นายคชาชาญ มงคลเจริญ
กรรมการอิสระ

- ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การ
ปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.2551)
- สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.6)
- ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหลักสูตรการบริหาร
ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ .1)

-

-

- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Audit Committee Program” (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 9 ปี 2548

วุฒิการศึกษาสูงสุด

65 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 3 ปี 2549
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certiﬁcation Program” (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 59 ปี 2548
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.)
รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546

อายุ
(ป)

นางรวิฐา พงศนุชิต
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร
ตําแหน่ง

2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2555 - ปจจุบัน
2547-2555

ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองผู้จัดการฝ่ายข่าว

2555 – ปจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2554 – ปจจุบัน กรรมการช�าระบัญชี
2554 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2553 – ปจจุบัน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
2553 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธาน
ปจจุบัน
กรรมการ
ปจจุบัน
กรรมการ
ปจจุบัน
กรรมการ
ปจจุบัน
กรรมการ
ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปจจุบัน
2553 – 2554 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2551 – 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ก.พ. – มิ.ย. 2552 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2548 – 2551 รองอธิบดีกรมสรรพากร

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
บริษัท โซล่าร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
สมาคมข้าราชการสรรพากร
บริษัท น่�าเฮงคอนกรีต (1992) จ�ากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด
กระทรวงการคลัง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

- หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.1)
- หลักสูตรผู้บริหาระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.10)
- หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Excet3)
- หลักสูตรนักบริหารเมืองระดับสูง (BMA 1)
- หลักสูตรการบริหารการค้าการพาณิชย์ชั้นสูง
(Tepcot5)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 1
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 90 ปี 2554
- หลักสูตรบริหารธุรกิจ Micro MBA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.18)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

34 - ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Queen Mary, University of London
ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
- หลักสูตรประกาศนียบัตรส�าหรับเลขานุการบริษัท
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2552
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554

อายุ
(ป)

0.58%

-

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร

2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2558 - ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – 2558
2556 – 2557
2555 – 2556
2552 – 2554
2547 – 2549

ช่วงเวลา

กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กรรมการธรรมาภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
Management Trainee
- Institutional Dealer
- นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ตําแหน่ง

ประสบการณทํางาน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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อายุ
(ป)
วุฒิการศึกษาสูงสุด

-

-

-

0.03%

62 - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tamkang University ประเทศไต้หวัน

47 - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
National Chengchi University ประเทศไต้หวัน

54 - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย
National Chengchi University

62 - ปริญญาโท สาขา Computer Sciences
West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สถิติคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551

นายเวย ฮุย
กรรมการ

นายหลิน ไท หยาง
กรรมการ

นายซู จื้อ ชิ่ง
กรรมการ

นายอนุชิต บุญญลักษม
ที่ปรึกษาและรักษาการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานขายและการตลาด

-

-

-

-

-

57 - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
San Jose State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

0.20%

นายตู ซู เฉวียน
กรรมการ

57 - ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ
นายพุฒิพันธ เตยะราชกุล
Cheng Chi University ประเทศไต้หวัน
กรรมการ และ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
เลขานุการบริษัท และ
“Director Certification Program” (DCP)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานอ�านวยการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่น 52 ปี 2550
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551
- หลักสูตรพลังงานส�าหรับผู้บริหาร (EEP)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1
ปี 2558

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานอ�านวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2559 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาและรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานขายและการตลาด
2556 – ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2553 – ปจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
2536 – ปจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานขายและ
การตลาด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

2557 – ปจจุบัน กรรมการ
2531 – ปจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผนและจัดการความเสี่ยง

2554 – ปจจุบัน กรรมการ
2549 – ปจจุบัน ผู้อ�านวยการส่วนการวางแผนและการจัดการ
ทางการเงิน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
2551 – ปจจุบัน กรรมการ
2527 – ปจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานโลจิสติกส์, บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล
เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริการ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ตําแหน่ง

2558 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2551 – ปจจุบัน กรรมการ
2550 – ปจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

2558 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2553 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2534 – ปจจุบัน
2553 – 2558

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน
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รายงานประจําป 2558 I บร�ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

-

-

-

0.01%

0.08%

57 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุนที่ 3 ป 2552

51 - ปริญญาโท สาขาวิชาการเงินและการตลาด
0.01%
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วข.บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Certiﬁcate Australia Catholic University
Melbourne Australia
- โครงการอบรมผูจัดทําบัญชี ตาม พ.ร.บ. ป 2543
- Advertising & Competitive Marketing
Strategies Program
University of California, Berkeley
- Performance Management for Executive,
Strategic toll for Effective Leadership,
American Management Association
- CFO Certiﬁcation Program # 13
- TLCA Executive Development Program 7 (EDP)

นางสาวกิ่งแกว จูทะสมพากร
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน

นางสาวสมพร อําไพสุทธิพงษ
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

51 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุนที่ 4 ป 2552

อายุ
(ป)

นางสาวสุวรรณี แซลี่
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารสินคาและจัดซื้อ

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

การ
ความ
ถือหุน สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บร�ษัทฯ ระหวางว
(%)1 ผูบร�หาร
ตําแหนง

ปจจุบัน
ปจจุบัน
2558
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2553
2552
2552
2536

2557 –
2557 –
2557 –
2556 –
2554 –
2552 –
2552 –
2552 –
2552 –
2551 –
2551 –
2536 –
2533 –

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
กรรมการบริหาร
ที่ปรึกษา
รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหาร
คลังสินคา
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานการตลาด
กรรมการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน
กรรมการธรรมาภิบาล
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผูจัดการกลุมการเงินและสินเชื่อ
ผูจัดการกลุมการเงินและสินเชื่อ

2559 – ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายตรวจสอบภายใน
2553 – ปจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
2539 – 2558 รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายโลจิสติกส
และสายการประกอบ

2558 – ปจจุบัน รองประธานเจาหนาที่บริหาร ฝายบริหารสินคาและ
จัดซื้อ
2558 – ปจจุบัน กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร
2553 – ปจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล
2556 – 2558 รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายขายและการตลาด
อินโดจีน
2545 – 2556 รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ฝายบริหารผลิตภัณฑและสื่อสารการตลาด

ชวงเวลา

ประสบการณทํางาน

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บริษัท ชมแสง อินดัสตรี จํากัด
บริษัท สตารโซลเลล กรุป จํากัด
บริษัท ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท บีทีดี เอ็นไวรอน เมนทอล โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท/ประเภทธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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-

-

0.03%

0.02%

58 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552

54 - ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553

นางสาวสุพร เลิศธีรปญญาวงศ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
งบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกมลศรี บุญแจง
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

-

-

0.01%

0.01%

44 - ปริญญาโท (บธ.ม.) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- ปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้างผู้ประกอบการ
ไอทียุคใหม่ (Modern IT CEO Program)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 10 ปี 2555

อายุ
(ป)

48 - ปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด
นายปยะสิทธิ์ ทองหยวก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Computing Device
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
(MPPM รุ่น 3)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2556

นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
และปฏิบัติการภูมิภาค

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร
ตําแหน่ง

2558 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2557 – 2558
2547 – 2556

2547 – 2554
2543 – 2547

2559 – ปจจุบัน
2558 – ปจจุบัน
2556 – 2558
2555 – 2556

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

2558 – ปจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด
Computing Device
2554 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
Communication Device

2553 – ปจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค
2549 – 2552 ผูจ้ ัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการภูมิภาค
2541 – 2549 ผูจ้ ัดการสาขาภูมิภาค - ภาคเหนือ

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน

100

รายงานประจำาปี 2558 I บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
0.01%

55 - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ
เอกระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นางสาวริสา พรภักดีวฒ
ั นา
ผูอ้ า� นวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ นับรวมบุคคลตามมาตรา 258 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

1

0.02%

- หลักสูตรนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
Human Resource Processional Practice (HRP)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปี 2558

วุฒิการศึกษาสูงสุด

56 - ปริญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี (บช.บ) คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
- หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รุ่นที่ 5 ปี 2553
- ประกาศนียบัตรการพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อายุ
(ป)

นายเชิดชัย ศรีคํารุณ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารและ
ฝ่ายกฎหมาย

ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง

-

-
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การ
ความ
ถือหุ้น สัมพั
นธทาง
ใน
ครอบครั
บริษัทฯ ระหว่างว
(%)1 ผู้บริหาร

2559 – ปจจุบัน
2554 – 2558
2550 – 2554
2549 – 2550
2532 – 2549
2527 – 2532

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Leader
Senior Software Consultant
ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาระบบงาน
เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
IBM Solution Delivery Co.,Ltd.
Ness Global Services (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท สยามนิสสันออโตโมบิลจ�ากัด
ธนาคารกสิกรไทย

สถานีต�ารวจนครบาลโคกคราม
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (สามพราน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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สถานีต�ารวจนครบาลโคกคราม
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

2558 – ปจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารและฝ่ายกฎหมาย
2557 – ปจจุบัน กรรมการ กต.ตร.สนโคกคราม
2555 – 2558 ผูอ้ �านวยการฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและอาคาร
2555 – 2557 ที่ปรึกษา กต.ตร.สนโคกคราม
2551 – 2555 กรรมการส่งเสริมกิจการ รร.นรต.
2552 – 2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2550 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2546 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายอ�านวยการ
2532 – 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายโรงงาน,
ฝ่ายอ�านวยการ.ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ตามล�าดับ)
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ตําแหน่ง

2536 – 2546 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ช่วงเวลา

ประสบการณทํางาน

งบการเง�น Financial Statement
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ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-mail
ผู้สอบบัญชี
โทรศัพท์
โทรสาร
Website

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
: +66 2009 9000
: +66 2009 9992
: http://www.set.or.th/tsd
: SETContactCenter@set.or.th
: บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50-51
ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
: +66 2677 2000
: +66 2677 2222
: http://www.kpmg.co.th

