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กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ (Strategies)
1. People Excellence: กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรและ 3. Operation Excellence: กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กร
ธุรกิจด้ วยการพัฒนาความเป็ นเลิศทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้ านต่างๆ เพือ่ สร้ างเสริมความ
พร้ อมและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้ อมขับเคลือ่ น
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

2. Product & Service Excellence: กลยุทธ์การขับเคลือ่ น

และธุรกิจด้ วยการพัฒนาความเป็ นเลิศทางด้ านการปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ สร้ างความได้ เ ปรี ย บให้ แ ก่ อ งค์ ก รและธุร กิ จ ทัง้ ในเชิ ง
คุณ ภาพและผลประกอบการ ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ผล
ในการปฏิ บัติงาน และลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายเพื่ อขับเคลื่อน
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน

องค์ ก รและธุ ร กิ จ ด้ ว ยการพัฒ นาความเป็ นเลิ ศ ทางด้ า น
การคัด สรรแบรนด์ สิ น ค้ า ระดับ โลกเพื่ อ ขยายตลาดสร้ าง 4. Collaboration Excellence: กลยุทธ์การขับเคลือ่ นองค์กร
และธุรกิจด้ วยการพัฒนาความเป็ นเลิศในด้ านการร่ วมมือ
ผลตอบแทนและตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภค
และสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ คู่ค้ า และพัน ธมิ ต ร อย่า งมี
มุง่ พัฒนาการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ รวดเร็ ว ประทับใจ จาก
คุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้ อมทัง้
ทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ความช�ำนาญเฉพาะทาง
ขยายการลงทุนในเชิงต่อยอดจากธุรกิจหลักทัง้ ในประเทศ
ตอกย� ำ้ ความเชื่ อมั่นในการให้ บริ การแบบครบวงจร ด้ วย
และภูมิภาคอินโดไชน่า เพื่อรักษาความเป็ นผู้น�ำในการให้
เครื่ องหมาย TRUSTED BY SYNNEX
บริการสินค้ าเทคโนโลยีและบริการทีค่ รบวงจรในระดับภูมภิ าค
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“ ซินเน็ค มุ่งมัน่ เป็ นบริ ษัทชันน�
้ ำของไทย พัฒนาธุรกิจให้ เติบโตแข็งแกร่ งและมัน่ คง มีวฒ
ั นธรรมองค์กรและธรรมาภิบาลที่ดี

ควบคูก่ บั ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน ”

พันธกิจ (Mission)
• มุง่ มัน่ สร้ างความพึงพอใจพร้ อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและการบริ การที่ประทับใจให้ กบั ลูกค้ าเป็ นส�ำคัญ
• มุง่ มัน่ สร้ างคุณค่าส่งมอบความเชื่อมัน่ ในการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีพร้ อมเป็ นองค์กรชันน�
้ ำที่ให้ ผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
• มุง่ มัน่ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์พร้ อมน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทนั สมัยใช้ ในการบริ หารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• มุง่ มัน่ สร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อผูกพันให้ พนักงานเติบโตไปพร้ อมกันและท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
• มุง่ มัน่ ส่งมอบความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม เพื่อความยัง่ ยืน
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สารคณะกรรมการบริษัท
เรียน ผู้ถือหุ้น
การด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ประสบผลส�ำเร็ จ
ต่ อ เนื่ อ ง ยอดขายและก� ำ ไรเติ บ โตตามเป้ าหมาย รายได้ ร วม
23,823.30 ล้านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 10.74 ก�ำไรสุทธิ 406.93 ล้านบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 15.88 จากการขับเคลื่อนธุรกิจด้ วยกลยุทธ์ เชิงรุ ก
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ บริ ษั ท ฯ มี ค วามเข้ มแข็ ง ในตลาด
Consumer จึ ง ได้ พั ฒ นารุ ก ไปตลาด Commercial มากขึ น้
ร่ วมกับตลาด Smart Phone กลุ่มสินค้ าอุปกรณ์ สื่อสารที่เติบโต
โดดเด่ น ก็ ส ามารถเข้ า ไปเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาดได้ ส� ำ เร็ จ ตาม
แผนงานที่วางไว้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2560 บริษัทฯ ก�ำหนดกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
ในทิศทางเดียวกัน ในการเป็ นผู้จดั จ�ำหน่ายสินค้ าไอทีรายใหญ่ชนน�
ั้ ำ
ของประเทศ เป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ การขับเคลื่อนธุรกิจด้ วย
กลยุทธ์ เชิงรุ ก การเข้ าไปเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์
และทุก ช่ อ งทางแบบครบวงจร มี บ ริ ก ารก่ อ นและหลัง การขาย
โดยผู้ช�ำนาญเทคนิ คเฉพาะด้ านแนะน� ำคุณสมบัติและวิธีการใช้
สิ น ค้ า การส่ง เสริ ม การขายที่ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ม ลูก ค้ า การสร้ างความ
สัมพันธ์ ที่ดีต่อคู่ค้าและพันธมิตร การเพิ่มผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่ดีตรง
ความต้ องการผู้บริ โภคภายใต้ ตราสินค้ าที่สร้ างผลตอบแทนรวม
ที่ดีเข้ ามาจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
การน� ำศักยภาพความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีโดยมีทีมงานที่มี
ความรู้ความสามารถด้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ของบริ ษัทฯ ช่วย
พัฒนาแอพพลิเคชั่นในเชิ งธุรกิ จเพื่ ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เชื่ อมต่อข้ อมูลด้ านสินค้ าและบริ การให้ กับลูกค้ าสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูล เพื่ อ บริ ห ารจัด การในการสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า หรื อ การใช้ บริ ก าร
สร้ างความพึงพอใจในการบริการเป็ นเลิศในทุกด้ าน ในขณะเดียวกัน
ด้ านบริ การหลังการขายได้ ใช้ จุดแข็งที่บริ ษัทฯ มีศนู ย์บริ การที่เป็ น
ของตนเองและของพันธมิตรคู่ค้ามากกว่า 80 แห่งทัว่ ภูมิภาคของ
ประเทศ ท�ำให้ ได้ รับการยอมรับเชื่อมัน่ จากผู้บริ โภคในการที่จะเลือก
ซื ้อสินค้ าที่มีตราสัญลักษณ์ "TRUSTED BY SYNNEX"
“ซินเน็ค” อยูใ่ นธุรกิจไอทีมาตลอดจะย่างก้ าวเข้ าสูป่ ี ที่ 30 เดินหน้ า
พัฒนาองค์กรโดยน�ำเทคโนโลยีมาเป็ นกลยุทธ์หนึง่ ในการขับเคลื่อน
ธุรกิจ เพื่อความพร้ อมในยุค Internet of Things (IOT) มีการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นโปรแกรมการท�ำงาน เพื่อช่วยในการบริ หารจัดการ
ระบบปฏิบตั ิงานภายใน ท�ำให้ สามารถบริ หารงบประมาณอย่าง
มี ประสิทธิ ภาพ อี กทัง้ ได้ เชื่ อมต่อกับเครื อข่ายในกลุ่มธุรกิ จของ
บริ ษัทฯ เพื่อใช้ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ ยวข้ องท�ำให้ เกิดความคล่องตัว
รวดเร็ วในการสื่อสารใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ร่วมกันในเชิงบวก
ต่อธุรกิจ รวมถึงนโยบาย “Share Service” ที่ได้ ช่วยลดต้ นทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารจั ด การในกลุ่ม ของเครื อ ธุ ร กิ จ ได้ เ ห็ น ผล
ด้ า นทรั พ ยากรบุค ลากรก็ เ ป็ นเรื่ อ งส� ำ คัญ ได้ จัด วางแผนตัง้ แต่
กระบวนการสรรหาบุ ค ลากรจนถึ ง แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร
แบบบูรณาการระยะยาว อี กทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ประกาศใช้ ค่านิ ยม
องค์กรใหม่ คือ “ TRUST “ เพื่อสร้ างเป็ นแบบแผนวัฒนธรรมองค์กร
ในการให้ พ นัก งานแต่ล ะคนมี ค วามเข้ า ใจ พร้ อมมี ส่ว นร่ ว มกัน
น�ำพาธุรกิจสูค่ วามส�ำเร็จทุกมิติ จึงมีความเชือ่ มัน่ ว่าการปรับตัวธุรกิจ
เข้ าสูก่ ารเปลี่ยนแปลงของบริ ษัทฯ จะสามารถเติบโตและสร้ างก�ำไร
ได้ อย่างยัง่ ยืน
ด้ า นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมได้ ท�ำ อย่า ง
ต่อเนื่อง โดยการค�ำนึงถึงความสมดุลด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม
และสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล ESG
100 Certificate ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 เป็ น 1ใน100 บริ ษัทจดทะเบียน
จากการคัดเลือกทังหมด
้
621 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สัง คม และธรรมาภิ บ าล
Environmental, Social and Governance : ESG ถือเป็ นเกียรติ
เป็ นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่มที่ได้ ร่วมสนับสนุนและให้ ความไว้ วางใจแก่บริ ษัทฯ ด้ วยดี
เสมอมา และขอให้ เชื่อมัน่ ว่า คณะกรรมการ คณะผู้บริ หาร และ
พนัก งานทุ ก คน มี ค วามมุ่ง มั่น พร้ อมทุ่ ม เทเต็ ม ความสามารถ
เพื่ อ ให้ ผ ลการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ ผู้เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
รายได้รวม
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
19,000
18,000
17,000
16,000
15,000
0

ก�ำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

23,823
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

21,514
19,092

2557

2558

407
351

181

2557

2559

2558

2559

ฐานะการเงิน
8,000
7,500
7,000
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

หน่วย: ล้านบาท
7,578

5,647

5,486

5,095

3,517
3,170

770

2557

2,483

2,316

2,130
770

2558

สินทรัพย์รวม

ทุนจดทะเบียนและชำ�ระแล้ว

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

770

2559
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ ว
ผลการด�ำเนินงาน
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขาย
ก�ำไรขันต้
้ น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�ำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตราก�ำไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
2559

2558

2557

7,042.56
7,577.99
4,686.86
5,094.51
2,483.48
770.33

5,045.12
5,486.09
3,107.67
3,169.92
2,316.17
770.33

5,194.00
5,647.28
3,444.06
3,516.89
2,130.39
770.33

23,823.30
22,710.04
1,113.26
406.93

21,513.67
20,428.99
1,084.68
351.16

19,091.99
18,299.79
792.21
181.11

4.67
1.71
16.96
8.16
1.50
2.05
3.22
0.53
0.36
66.67

5.04
1.67
16.13
8.55
1.62
1.37
3.01
0.46
0.30
62.50

4.15
0.95
8.70
4.79
1.51
1.66
2.76
0.24
0.13
48.15

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2560 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส� ำ หรั บ ผลการด� ำ เนิ น งาน ปี 2559  ในอั ต ราหุ ้ น ละ
0.36 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
อัตราหุ้นละ 0.10 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.26 บาท ก�ำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันที่
12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท		
		
ชื่อย่อหลักทรัพย์		
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน 		
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 		
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ		
ประเภทธุรกิจ		
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่		
โทรศัพท์ 		
โทรสาร 		
เว็บไซต์ 		
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์		

: บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
: SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
: SYNEX
: 0107550000203
: 800,000,000.00 บาท (แปดร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
: 770,328,649.00 บาท (เจ็ดร้ อยเจ็ดสิบล้ านสามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้ อยสี่สิบเก้ าบาทถ้ วน)
: 1 บาท (หนึ่งบาทถ้ วน)
: จ�ำหน่ายสินค้ าเทคโนโลยีชนน�
ั ้ ำระดับโลกหลากหลายประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ กบั คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
การสื่อสาร
: เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ 10230
: +66 2553 8888
: +66 2578 8188
: http://www.synnex.co.th
: http://www.synnex.co.th/investor
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ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา (กรุงเทพฯ) :
สาขาพันธุ์ทิพย์

ห้ องเลขที่ 51028, 51028/1 ชัน้ 5 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2656 6171-2 แฟกซ์ +66 2656 6172

สาขาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

อาคารศูนย์การค้ าเซียร์ -รังสิต FC098 ชัน้ 4 เลขที่ 99 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66 2992 6910-1 แฟกซ์ +66 2992 6911

สาขาศูนย์การค้าไอทีมอลล์

อาคารศูนย์การค้ าฟอร์ จูนทาวน์ 4P26 ชันที
้ ่ 4 เลขที่ 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2641 1315 แฟกซ์ +66 2641 1314

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์

อาคารศูนย์การค้ าซีคอนสแควร์ ห้ องเลขที่ ITB 36 ชัน้ B1 55 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพฯ 10250
โทรศัพท์ +66 2721 8971 แฟกซ์ +66 2721 8972

สาขาศูนย์การค้ามาบุญครอง

อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ห้ องเลขที่ B009-010 ชันที
้ ่ 5 เลขที่ 444 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2064 4000-1 แฟกซ์ +66 2064 4001

ที่ตั้งสำ�นักงานสาขา (ต่างจังหวัด) :
ภาคเหนือ
สาขาเชียงใหม่

133 หมู่ที่ 1 ถนนสายที่ 1 (เชียงใหม่-ฮอด) ต.ป่ าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ +66 5390 3634-5, +66 5390 3673-4 แฟกซ์ +66 5327 3206

สาขาพิษณุโลก

234/2-3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ +66 5524 8999 แฟกซ์ +66 5525 1556

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาขอนแก่น

672/42-43-44 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ +66 4332 2750-1 แฟกซ์ +66 4332 2752

สาขานครราชสีมา

1135/7-8 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ +66 4427 1365, +66 4492 2808-9 แฟกซ์ +66 4427 1906

ภาคใต้
สาขาสุราษฎร์ธานี

299/6-7 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ ธานี จ.สุราษฎร์ ธานี 84000
โทรศัพท์ +66 7721 2932-3, +66 7728 3955 แฟกซ์ +66 7727 4845

สาขาหาดใหญ่

38, 40 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ +66 7442 9372-5 แฟกซ์ +66 7442 9375
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ประวัติความเป็นมาและการพัฒนากิจการที่สำ�คัญ
ปี

เหตุการณ์

2531

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ดำ� เนินธุรกิจค้ าส่งอุปกรณ์เครื่ องเขียน กระดาษส�ำนักงาน รวมทัง้ วัสดุ
อุปกรณ์ และของใช้ สิ ้นเปลืองทางด้ านคอมพิวเตอร์ ได้ จดั ตัง้ บริ ษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อประกอบ
ธุรกิจน�ำเข้ าและจัดจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสารสนเทศ เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2531 ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วเริ่ มต้ น 1,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

2533
2534

วันที่ 4 เมษายน 2533 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 1,000,000 บาท เป็ น
2,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ เป็ นตัว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตของผลิ ต ภัณ ฑ์ Hard Disk ของ Seagate
ในประเทศไทย
วันที่ 16 กรกฎาคม 2534 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 2,000,000 บาท เป็ น
8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

นที่ 2 เมษายน 2535 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 8,000,000 บาท เป็ น
2535 วั12,000,000
บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

2537

2539

2540
2541

วัน ที่ 21 มี น าคม 2537 บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นและช� ำ ระแล้ ว จากเดิ ม 12,000,000 บาท
เป็ น 20,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท และได้ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ ว
อีกครัง้ หนึ่ง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2537 เป็ น 40,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539 บริ ษัทฯ ได้ ก่อตังบริ
้ ษัท พริ ซึ่ม โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด ทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 2,000,000 บาท
มีสดั ส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ ว เพื่อประกอบธุรกิจให้ บริ การด้ านการอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนสู
ั ้ ง ติดตังและบ�
้
ำรุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2539 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 40,000,000 บาท เป็ น
50,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
วันที่ 26 มีนาคม 2540 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 50,000,000 บาท เป็ น
100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
บริ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้ รับอนุญาตของทุกสายผลิตภัณฑ์ของ Intel ในประเทศไทย
วันที่ 24 มิถุนายน 2541 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช� ำระแล้ วจากเดิม 100,000,000 บาท
เป็ น 135,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
บริ ษัทฯ ได้ ท�ำการเปิ ดสาขาต่างจังหวัดแห่งแรก ที่จงั หวัดขอนแก่น
บริ ษั ท ซิ น เน็ ค เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จากประเทศไต้ ห วัน ผู้ จัด จ� ำ หน่ า ยอุป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ได้ เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ49 เมื่อใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 บริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 135,000,000 บาท
เป็ น 180,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 100 บาท

2542 วันที่ 22 มิถนุ ายน 2542 บริษัทฯ ได้ ดำ� เนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วของ บริษัท พริซมึ่ โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด
เป็ น 8,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม 2542 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วเป็ น 260,000,000 บาท มูลค่าที่
ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
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ปี
2545
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เหตุการณ์
วันที่ 1 มีนาคม 2545 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 260,000,000 บาท เป็ น
300,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
บริ ษัท คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ น บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัดและย้ าย
ส�ำนักงานใหญ่พร้ อมศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้ าแห่งใหม่ ตังอยู
้ ่ที่ถนนสุคนธสวัสดิ์ เลียบทางด่วนรามอินทรา
โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการกระจายสินค้ า ได้ รับการถ่ายทอดจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นบริ ษัทซินเน็ค ประเทศไต้ หวัน

28 กุมภาพันธ์ 2546 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 300,000,000 บาท
2546 วัเป็นนที่ 340,000,000
บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

2547

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2547 บริ ษัทฯ ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ วจากเดิม 340,000,000 บาท
เป็ น 500,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ100 บาท
บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ระบบการบริ หารงานคุณภาพ จาก บูโร เวอริ ทสั
เซอทิฟิเคชัน่ ด้ านการประกอบเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบสัง่ ประกอบ และบริ การหลังการขาย
บริ ษัท พริ ซึ่ม โซลูชั่นส์ จ� ำกัด ได้ ขายหุ้นทัง้ หมดที่ถือในบริ ษัท ซีนิธคอมพ์ จ� ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิ จจ� ำหน่ าย

2548 ซอฟท์แวร์ ออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ ให้ ค�ำปรึ กษาและฝึ กอบรมบุคลากรเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ คืนให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่ราคาตามบัญชี ซึ่งเดิมบริ ษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25 ของทุนช�ำระแล้ ว

2549

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ริ่ ม น� ำ ระบบ Automatic Storage and Retrieval System (ASRS) การบริ ห ารคลัง สิ น ค้ า
แบบอัต โนมัติ ควบคุม ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน ระบบดัง กล่ า วได้
ติดตังแล้
้ วเสร็ จในปี 2550
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 บริ ษัทฯ ได้ รับใบรั บรองตามมาตรฐานสากล ในด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO
14001:2004 จาก บูโร เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่

2550

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 มีมติพิเศษให้ แปรสภาพบริ ษัทเป็ นบริ ษัท
มหาชนและมีมติอนุมตั ิให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ
1 บาท และมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จ�ำนวน 205,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่ จ�ำนวน 205,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 180,000,000 หุ้น เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
เดิม บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จ�ำนวนไม่เกิน
57,000,000 หุ้น และเสนอขายให้ แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก จ�ำนวน 123,000,000 หุ้น รวมทังจั
้ ดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จ�ำนวน 25,000,000 หุ้น รองรับการใช้ สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่จะ
ออกและเสนอให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
และเปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็ น บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ษัทฯ ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดท�ำการซื ้อขายให้ กบั นักลงทุนวันแรกใน
2551 บริ
วันที่ 16 มิถุนายน 2551

2552

บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนก่อสร้ างอาคารส�ำนักงานใหม่เพิ่มอีก 1 อาคาร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ สร้ างเสร็ จและ
เปิ ดใช้ งานในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนินกิจการครบรอบ 20 ปี จึงจัดตังโครงการห้
้
องสมุดไอที
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ ไอทีแก่โรงเรี ยน 20 โรงเรี ยนทัว่ ประเทศ
ที่ผ่านเกณฑ์คดั เลือก
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บริ ษัทฯ ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าชิงรางวัลและเข้ ารอบสุดท้ าย ของสาขารางวัลบริ ษัทจดทะเบียนดีเด่นด้ าน CSR
ประจ�ำปี 2553 ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท ในงาน SET AWARD 2010
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2553

บริ ษั ท ฯ ได้ ข ยายเพิ่ ม ธุ ร กิ จ โดยได้ เ ป็ นผู้แ ทนจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า สมาร์ ท โฟนอย่ า งเป็ นทางการ จ� ำ หน่ า ยให้ กับ
ผู้ประกอบการ สินค้ าเริ่ มแรกในกลุ่มเป็ นสมาร์ ทโฟนตราสินค้ า HTC และในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ ขยายการเป็ น
ตัวแทนจัดจ�ำหน่ายตราสินค้ าและกลุ่มสินค้ าการสื่อสารอื่นๆ เพิ่มขึ ้น
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล “Highest Online Channel Partner Technical Support/Channel Warranty Online
Usage (Associate)” เป็ นรางวัล สูง สุด ในด้ า นการให้ ก ารสนับ สนุน ด้ า นเทคนิ ค กับ คู่ค้ า และในด้ า นการให้
การรับประกันผ่านระบบ และรับรางวัล "Best Performance in Accurately Identifying Customer’s Defect
(Associate)" เป็ นรางวัลยอดเยี่ยมในด้ านความถูกต้ องในการระบุปัญหาของลูกค้ า ทังสองรางวั
้
ลเป็ นรางวัลที่
Intel มอบให้ แก่ Partner ที่มีผลงานและมาตรฐานการให้ บริ การที่ดีที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี ้ยังได้ รับรางวัล
Best Epson Service Centre 2010 จาก Epson

2554

2555

บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Best Epson Service Centre 2011 จาก Epson 2 ปี ซ้ อน ซึ่งเป็ นรางวัลที่ Epson มอบให้
แก่ตวั แทนศูนย์บริ การดีเด่นในการให้ บริ การหลังการขาย เป็ น 1 ใน 14 ศูนย์บริ การที่ได้ รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก
ทังหมด
้
114 ศูนย์บริ การทัว่ ประเทศที่รับการประเมินคุณภาพศูนย์บริ การจาก Epson
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล 3 รางวัล จากสินค้ า Microsoft เป็ นรางวัลที่มอบให้ บริ ษัทที่มีผลงานดี ในสาขาต่างๆ
3 รางวัล อันได้ แก่
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
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Most Improved CSR ประเภทกลุ่มบริ ษัทที่ มีมูลค่าหลักทรั พย์ ตามราคาตลาดไม่เกิน
10,000 ล้ านบาทเป็ นรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนที่ก�ำหนด วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายด้ านความรั บผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ชดั เจนสอดคล้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้
การด�ำเนินงานของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ในงานมอบรางวัล CSR Recognition 2012 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2555
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�ำนวนไม่เกิน 95,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รองรับการจ่าย
เงินปั นผลเป็ นหุ้นสามัญใหม่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิเรื่ องทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
จากเดิม 705,000,000 บาท เป็ น 800,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

2556 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Distribution Partners of the year 2013 – Volume Licensing จาก Microsoft เป็ นรางวัล
ที่มอบให้ กบั คู่ค้าธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละสาขา

บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล CSR Recognition 2013 ประเภทรางวัลทัว่ ไป เป็ นรางวัลมอบให้ แก่บริ ษัทที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและมีความมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ ม รวมถึงการพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่อง จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้ การด�ำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
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บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลดีเด่น ด้ านการจัดท�ำ "รายงานความยัง่ ยืน ปี 2556 หรื อ Sustainability Report Award 2013"
จากสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบัน
ไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ของบริ ษัท พริ ซึ่ม โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนช�ำระเต็มเป็ นเงิน 15,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 70,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เป็ นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทย่อย โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้น 60:40

2557

บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Distribution Partner of the Year 2014 เป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่ค่คู ้ าที่ประสบความส�ำเร็ จใน
การน�ำเทคโนโลยีอนั เปี่ ยมประสิทธิภาพของไมโครซอฟท์มาสู่ประเทศไทย ภายใต้ กลยุทธ์ "Mobile First, Cloud
First" จากงาน Microsoft Partner Award 2014
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล CSR Recognition 2014 (ปี ที่ 3 ติดต่อกัน) ประเภทรางวัลทัว่ ไป เป็ นรางวัลที่บริ ษัทฯ
ได้ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากสถาบัน ธุ ร กิ จ เพื่ อ สัง คม(CSRI) ภายใต้ ก ารด� ำ เนิ น งานของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่
18 พฤศจิกายน 2557
บริษัทฯ ได้ รับ 2 รางวัล จาก Microsoft ได้ แก่ Distribution Partner of the Year 2015 - Volume Licensing และ
Distribution Partner of the Year 2015 - OEM เป็ นรางวัลที่มอบให้ กบั คู่ค้าธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละ
สาขา ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “The Phenomenal of Cloud Transformation” จากงาน Microsoft Partner Award 2015

2558

บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวัล ESG 100 Certificate จากสถาบัน ไทยพัฒ น์ ในฐานะที่ เ ป็ น 1 ใน 100 บริ ษั ท
จดทะเบี ย นจากการคัด เลื อ กทัง้ หมด 567 บริ ษั ท จดทะเบี ย น ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ าน
สิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 เป็ นรางวัลที่มอบให้ แก่องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน โดยซินเน็ค เป็ น 1 ใน 51 บริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับรางวัล “หุ้นยัง่ ยืน” ถือเป็ นหุ้นที่มีคณ
ุ ภาพและ
คาดหวังผลตอบแทนที่ตอ่ เนื่องในระยะยาว ได้ ผา่ นเกณฑ์การประเมินด้ านความยัง่ ยืนและด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบรรษัทภิบาล พิจารณารางวัลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2558
บริ ษัทฯ เข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยเป็ นร้ อยละ 99.99 โดยในระหว่างเดือนมีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นบริ ษัทย่อยได้ ยกเลิก
บันทึกข้ อตกลงร่ วมทุนและได้ ท�ำสัญญาโอนหุ้นหลายฉบับกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งมีผลท�ำให้ ส่วนได้ เสีย
ของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 95 และต่อมาในระหว่างเดือนมิถุนายน 2559
บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อส่วนได้ เสียในบริ ษัทย่อยเพิ่มเติมร้ อยละ 5 เป็ นเงินสดจ�ำนวน 0.40 ล้ านบาท มีผลท�ำให้ สว่ นได้ เสีย
ของบริ ษัทฯ ในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 99.99

2559

บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล FY2016 Top Distributor of the Year for South East Asia & Taiwan – 3rd (Number 1
in Thailand) ในฐานะที่เป็ นผู้แทนจ�ำหน่าย HP Aruba อย่างเป็ นทางการประจ�ำประเทศไทย ที่มียอดจ�ำหน่าย
สูงสุดแห่งปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้ หวัน และยังสามารถท�ำยอดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ติดอันดับ 1 ใน
ประเทศไทย ในงาน Atmosphere 2016 จัดโดย Aruba a Hewlett Packard Enterprise Company
บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล ESG 100 Certificate ประจ�ำปี 2559 เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ
เป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนคุณภาพ และเป็ น 1 ใน 9 บริ ษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จากการคัดเลือกทังหมด
้
621 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�ำเนินงานโดดเด่นทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดล�ำดับ CG Scoring อยู่ในระดับดีมาก (4 ตราสัญลักษณ์) จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
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ประมวลกิจกรรมสำ�คัญ ปี 2559
มกราคม

ซินเน็คฯ จัดงานเลี ้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
โดยมี คุ ณ สุ ธิ ดา มงคลสุ ธี ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร พร้ อมที ม ผู้บ ริ ห ารและ
ทีมงานสื่อสารองค์ กร ร่ วมกันแสดงความ
ขอบคุณสื่อมวลชนสายการเงิน ที่ได้ ให้ การ
สนั บ สนุ น ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต่อนักลงทุนรวมถึงเสนอข่าวผล
การด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี ในปี
ที่ผา่ นมา ณ ห้ องอาหาร So Asean เมื่อวันที่
20 มกราคม 2559

กรกฎาคม

ซินเน็คฯ ได้ รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
“ESG 100 Certificate” ประจ�ำปี 2559 เป็ น
ปี ที่ 2 ติ ด ต่อ กัน จากสถาบัน ไทยพัฒ น์ ใ น
ฐานะเป็ น 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียนคุณภาพ
(และเป็ น 1 ใน 9 บริษทั ในกลุม่ เทคโนโลยี) จาก
การคัดเลือกทังหมด
้
621 บริ ษัทจดทะเบียน
ได้ รับคัดเลือกจากการมี ผลการด�ำเนินงาน
โดดเด่ น ทั ง้ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม สัง คม และ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) ณ ห้ องประชุมอุดมสุข
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ส�ำนักงานใหญ่

กุมภาพันธ์

ซินเน็ คฯ จัดแถลงข่าวอย่างเป็ นทางการ
เปิ ดตัวมาสคอต “Mr.Synnex &The Gang"
ให้ สื่อมวลชนรู้จกั Mr. Synnex &The Gang
ที่จะเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ ขององค์กรใน
การสื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ กิ จ กรรมต่ า งๆ
สนับสนุนเสริ มสร้ างTrusted by Synnex
เป็ นที่ร้ ู จกั ให้ เกิดความเข้ มแข็งและอยู่ในใจ
ของผู้บริ โภค เมื่อซื ้อสินค้ าที่มีเครื่ องหมาย
“Trusted by Synnex” ทุก ครั ง้ ณ ห้ า ง
สรรพสินค้ าเดอะมอลล์ บางกะปิ

สิงหาคม

ซินเน็คฯ ได้ ร่วมกับผู้บริหารของ HUAWEI
เปิ ดตัว ศูน ย์ บ ริ ก ารผลิ ต ภัณ ฑ์ ค รบวงจร
HUAWEI CUSTOMER SERVICE
CENTER by SYNNEX ขึ ้นเป็ นแห่งแรก
ในกรุ ง เทพฯ ณ ศูน ย์ ก ารค้ า เอ็ ม บี เค
เซ็นเตอร์ ชัน้ 5 เพื่อยกระดับการให้ บริ การ
ตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ า คน
พิเศษ รวมทัง้ แนะน�ำ SYNNEX ที่ได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ น Exclusive Distributor
ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Huawei ได้ รั บ การ
ตอบรับเป็ นอย่างดี

มีนาคม

ซินเน็คฯ จัดงานพบปะกับลูกค้ าคนส�ำคัญ
ในงาน “Synnex partners connect 2016"
แถลงนโยบาย “รุ กการตลาดทุกช่องทาง”
พร้ อมสนับสนุนลูกค้ ารายหลักทั่วประเทศ
และการจัดเสวนาแนะน�ำ เทรนด์สินค้ าไอที
ในอนาคตโดยเชิ ญวิทยากรในวงการไอที
จาก Cisco, intel, Microsoft, Samsung, WD
รวมทังมอบรางวั
้
ล “Partner of the Year”
ให้ กับลูก ค้ าในงานเลีย้ งขอบคุณที่ ให้ การ
สนับสนุนสินค้ าที่จดั จ�ำหน่ายโดยซินเน็คฯ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา
ณ โรงแรมโบทานิกา เขาใหญ่รีสอร์ ท

กันยายน

ซินเน็คฯ ได้ จัดงานสัมมนาโซเชียลมีเดีย
ให้ ผู้ ประกอบการตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยกลุ่ ม
Synnex Service Partner ทั่ว ประเทศ
โดยเชิญกูรู ด้ านการตลาดออนไลน์ คนดัง
นายจัก รพงษ์ คงมาลัย ผู้ก่ อ ตัง้ เว็ บ ไซต์
Thumbsup.in.th เป็ นวิ ท ยากรบรรยาย
พิ เ ศษ หัว ข้ อ กลยุท ธ์ การประชาสัม พัน ธ์
สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย เพื่ อ
ยกระดับ และสร้ างมูลค่าเพิ่ม ด้ านการขาย
และด้ านการบริ การให้ ทนั ต่อการตอบสนอง
ผู้บริ โภคในยุคดิจิทลั ณ โรงเรม เอส ซี ปาร์ ค

เมษายน

ซิ น เน็ ค ฯ จัด การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจ�ำปี 2559 โดยทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น พิจารณา
อนุมัติ เ ห็ น ชอบทุก วาระการประชุม ตามที่
คณะกรรมการเสนอ พร้ อมพิจารณาอนุมตั ิ
ให้ จา่ ยเงินปั นผล จากงวดผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
โดยมี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลแล้ ว
อัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน
2558 ก� ำ หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส่ ว นที่ เ หลื อ
อัตราหุ้นละ 0.22 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 จัดประชุม ณ ห้ องประชุมมงคลสุธี
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ส�ำนักงานใหญ่

ตุลาคม

ซิ น เน็ ค ฯ ได้ รั บ รางวั ล FY2016 Top
Distributor of the Year for SouthEast
Asia & Taiwan-3rd (Number 1 in Thailand)
ในฐานะที่ บริ ษัทฯ ได้ รับแต่งตัง้ เป็ นผู้แทน
จ� ำหน่า ย HPE Aruba อย่า งเป็ นทางการ
ประจ�ำประเทศไทย ที่มียอดจ�ำหน่ายสูงสุด
เป็ นอัน ดับ 3 ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
และไต้ หวัน และยังสามารถท�ำยอดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ได้ เป็ นอันดับ 1 ในประเทศไทย
ในงาน Atmosphere 2016 ซึง่ จัดโดย Aruba
a Hewlett Packard Enterprise Company
ณ มารี น่า เบย์ แซนด์ ประเทศสิงคโปร์

พฤษภาคม

ซินเน็คฯ ได้ รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ประชุม
เมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ในงาน Thailand
Domestic MICE Mart 2016 (TDMM2016)
จัดขึน้ โดยส�ำนักงานส่งเสริ มการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.
ในฐานะที่เป็ น 1 ใน10 องค์กรภาคเอกชนที่
มีศกั ยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้ าง
ความภาคภูมิใจให้ ชาติ ด้ วยการจัดประชุม
สัม มนาและการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ นรางวัล
ภายในประเทศ ณ ห้ อ งเพลนนารี่ ฮอลล์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกติ ์ิ

พฤศจิกายน

ซินเน็คฯ ได้ รั บ โล่เ กี ย รติ คุณ จากองค์ ก าร
พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)
ในงาน “NSM Alumni Day” ในฐานะให้ ความ
ร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ อพวช. มา
โดยตลอด กิ จ กรรมที่ บมจ. ซิ น เน็ ค ฯ ได้
ร่ วมกับอพวช.เป็ นการสนับสนุนความรู้ ด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กับ เยาวชนไทย
ณ ห้ องประชุมยูเรก้ า อาคาร สนง. องค์การ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ เนื่องใน
วัน International Science Center and
Science Museum Day 2016 เมื่ อ วัน ที่
10 พฤศจิกายน 2559

มิถุนายน

ซินเน็คฯ ได้ ร่วมมือกับคูค่ ้ าธุรกิจกลุม่ โซลูชน่ั
มากกว่า 15 แบรนด์ชนน�
ั ้ ำ จัดการสัมมนา
ให้ กับลูกค้ าตัวแทนจ�ำหน่ายทัว่ ทุกภูมิภาค
“SYNNEX ROAD MAP 2016” เพื่ อ น� ำ
เสนอเทรนด์เทคโนโลยี กลยุทธ์ แนวคิดและ
เทคนิ ค ใหม่ ๆ ให้ เข้ ากั บ ยุ ค ปั จจุ บัน โดยมี
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้ การต้ อนรับ
ผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นกันเอง พร้ อมการจัด
แสดงผลิตภัณฑ์ กลุ่มโซลูชั่น น�ำนวัตกรรม
สุดล� ้ำสมัย ให้ ผ้ รู ่วมงานได้ มโี อกาสมาทดลอง
สัมผัส และปิ ดท้ ายด้ วยงานเลีย้ งขอบคุณ
ลูกค้าผู้แทนจ�ำหน่ายทีม่ าร่วมงานทัว่ ทุกภูมภิ าค

ธันวาคม

ซินเน็คฯ จัด กิ จ กรรม Synnex Service
Partner Caravan 2016 ณ ห้ างสรรพสินค้ า
ไอที ชั น้ น� ำในกรุ งเทพฯ เพื่ อตอกย� ำ้
ความเชื่ อ มั่น และความไว้ ว างใจ เมื่ อ ซื อ้
สิ น ค้ าภายใต้ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ รั บ ประกั น
“Trusted By Synnex” โดยสามารถ
น� ำ สิ น ค้ า เข้ า รั บ บริ ก ารหลัง การขายได้ ที่
ศูน ย์ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ฯ และศูน ย์ บ ริ ก าร
ของตัว แทนจ� ำ หน่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้
Service Partner ทัว่ ประเทศ
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โครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้น
โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)

38.51%

King’s Eye Investments Ltd.

34.99%

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
จ�ำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับโลกหลากหลาย
ประเภท คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การสื่อสาร

99.99%
บริษัท พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำ�กัด
ธุรกิจบริการด้าน Solution Provider และ On-site
service ทั่วประเทศ ให้บริการดูแลระบบเน็ตเวิร์ค
ด้านเครือข่ายทีม่ คี วามซับซ้อน และให้บริการค�ำปรึกษา
ระบบไอทีในองค์กร การติดตัง้ บ�ำรุงรักษา Hardware/
Software รวมถึงบริการด้าน IT Training

ลักษณะการประกอบธุรกิจและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจัดจ�ำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต
ทีเ่ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชนั้ น�ำระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 50 ตราสินค้า และมีฐาน
ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านสินค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า 5,000 ราย เช่น กลุม่ ลูกค้าผูว้ างระบบ
ซอฟท์แวร์ปฏิบัติการรายใหญ่ ผู้ผลิตจ�ำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า
ของตัวเอง รวมถึงผูใ้ ห้บริการเครือข่าย ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีก
ค้าส่งทั่วประเทศ และร้านจ�ำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
บริษัทฯ มีช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์
น�ำสมัยที่จัดจ�ำหน่ายแบบครบวงจร ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือในสินค้าและบริการของ
บริษทั ฯ จากพันธมิตรทางธุรกิจและกลุม่ ลูกค้า มัน่ ใจเลือกซือ้ สินค้าบริษทั ฯ จากความสะดวก
ในการสั่งซื้อสินค้า การให้บริการหลังการขาย การจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว ท�ำให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ แบ่งผลิตภัณฑ์ เป็น 9 ประเภท ดังนี้
1 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ชิ้นส่วน (Component Product Group: CPG)

สินค้ากลุ่มนี้เป็นชิ้นส่วนเพื่อประกอบคอมพิวเตอร์ โดยมีสินค้าหลัก คือ Motherboard, Hard Disk
Drive, CPU, DRAM, VGA และ Optical Drive เป็นต้น เพื่อตอบสนองตลาด DIY PC ผู้บริโภคสามารถ
เลือกซือ้ อุปกรณ์เป็นชิน้ ๆ และน�ำไปประกอบเป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีต่ อ้ งการ หรือเปลีย่ น
เฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องการเพื่อท�ำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมมีสมรรถนะที่สูงขึ้น

2 ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables & Supply Group: CSG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง คือ ใช้แล้วหมดไป ต้องหาซื้อทดแทนตลอดเวลา เช่น หมึกพิมพ์
(Ink Cartridge) โทนเนอร์ (Toner) ผ้าพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Ribbon) และกระดาษส�ำนักงาน เป็นต้น

3 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เพือ่ การพิมพ์ (Image & Printing Product Group: IPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ เพื่อการพิมพ์งาน เช่น เครื่องพิมพ์ Inkjet เครื่องพิมพ์ Laser
เครื่องพิมพ์ All-In-One function (printer, fax, copier & scanner) เครื่องพิมพ์ Single function
(printer only) และเครื่องพิมพ์แบบกระแทก (Dot Metrix) เป็นต้น

4 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์แสดงภาพผลข้อมูล (Display Product Group: DPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์แสดงภาพผลข้อมูล เช่น จอภาพแสดงผล โปรเจ็คเตอร์ จอคอมพิวเตอร์
จอทีวี รวมถึง Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ ที่น�ำมาแทนป้ายประกาศ
สามารถแสดงข้อมูล สินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น
โดยการบริหารจัดการผ่านทางโครงข่าย IT ได้ เป็นต้น

5 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์มลั ติมเี ดีย (Multimedia Product Group: MPG)

สินค้ากลุม่ ทีเ่ ป็นอุปกรณ์มลั ติมเี ดียทีใ่ ช้รว่ มกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือใช้กบั เครือ่ งมือสือ่ สารต่างๆ
เช่น External Hard Drive, Media Player, USB Flash Drive, Flash Card รวมทั้งส่วนที่เป็น
อุปกรณ์เสริม (Accessories) เช่น หูฟงั ประเภททีใ่ ช้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือใช้กบั สมาร์ทโฟน หรือสินค้า
ที่เป็นประเภท input device เช่น mouse, keyboard เป็นต้น

6 ผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์ (Software Product Group: SWG)

สินค้ากลุม่ ทีเ่ ป็นประเภทซอฟท์แวร์ เช่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล ซอฟท์แวร์
แอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการส�ำหรับเครื่องแม่ข่าย ซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ทางด้านการออกแบบประเภท 2 และ 3 มิติ เป็นต้น

7 ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ใช้ในการประกอบ
เน็ตเวิร์ค (Network Product Group: NPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนใช้ในการประกอบเน็ตเวิร์ค
เช่น Switch, Hub Router, Wireless, LAN, UPS, Server,
Storage, Network Cabling System และ Internet Security
เป็นต้น

8 ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จ
(System Product Group: SPG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จเพื่อ
ใช้งาน เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook, Ultrabook,
2 in 1 Notebook) เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ะ (Desktop PC)
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สั่งประกอบ
(CTO: Configure-To-Order) ภายใต้ตราสินค้า Lemel ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของกลุม่ ซินเน็ค ประเทศไต้หวัน (House Brand) เป็นต้น

9 ผลิตภัณท์ประเภทอุปกรณ์การสื่อสาร
(Communication Devices Group: CDG)

สินค้ากลุ่มที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น
Smartphone และTablet ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ (Operating
System) ในการปฏิบตั งิ าน Android OS และอืน่ ๆ โดยตราสินค้า
ที่บริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ Asus, Alcatel, Huawei, Lenovo,
Samsung, Sony เป็นต้น
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เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดเป้ าหมายและกลยุท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
โดยการสร้ างเครื อข่ายธุรกิจที่สนับสนุนเกื ้อหนุนการเติบโต
ของบริ ษัทฯ ได้ อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน อีกทัง้ คงความเป็ น
ผู้น�ำด้ านธุรกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกับสินค้ าเทคโนโลยี ที่ บริ ษัทฯ
มีความเชีย่ วชาญและด�ำเนินการมานาน บริษทั ฯ มีบคุ ลากร
ที่มีประสบการณ์ อยู่กบั องค์กรมานาน เลือกสรรสินค้ าที่มี
คุณ ภาพได้ รั บ ความนิ ย ม ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริ โภคในตลาดไอทีหลากหลายประเภท รวมถึงมีสินค้ าที่
ตอบสนองความต้ องการในแต่ละอุตสาหกรรม ครบวงจร
จากเจ้ าของผลิตภัณฑ์ทมี่ มี าตรฐานระดับโลก บริษทั ฯ ได้ รับ
ความเชื่ อ มั่น และไว้ วางใจแต่ง ตัง้ ให้ เ ป็ นผู้แ ทนจ� ำ หน่า ย
ตราสินค้ ามากกว่า 50 ตราสินค้ า บริ ษัทฯ ให้ บริ การก่อน
และหลังการขายสินค้ าด้ วยบริการจากความจริงใจ บริหารงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล กอปรกั บ การรั บ ผิ ด ชอบและ
ตอบแทนสังคมควบคู่กนั มาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2560 บริ ษัทฯ วางกลยุทธ์การเพิ่มความหลากหลาย

ของธุรกิจ การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การจัดการ portfolio
ของสินค้ า การเพิ่มสัดส่วนสินค้ าที่มีอตั ราผลตอบแทนที่ดี
เพิ่มสัดส่วนสินค้ ากลุ่มคอมเมอร์ เชี ยลส�ำหรั บลูกค้ ากลุ่ม
องค์กรที่จะมีการลงทุนในอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ายที่ทนั สมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเพิ่ ม การจัด จ� ำ หน่า ยสิ น ค้ า ผ่ า น E-commerce
การสร้ างพัน ธมิ ต รเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ให้ ค รอบคลุม มากขึ น้
การขยายตลาดต่างประเทศ Indochina เพื่อรองรับการเปิ ด
ตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนา
ศักยภาพของบุค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิ ภ าพการท� ำงาน
การปรั บ โครงสร้ างผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ รั ก ษา
พนัก งานที่ มี คุณ ภาพให้ อ ยู่กับ องค์ ก รยั่ง ยื น การจัด ท� ำ
งบประมาณประจ�ำปี การควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย เพื่อ
ให้ การด� ำ เนิ น ทุ ก กิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์การขยายช่องทางการจ�ำหน่ายไป
ต่างประเทศในภูมิภาคอินโดไชน่า

บริ ษัทฯ วางแผนงานขยายช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้ าไป
แถบภูมิภาคอินโดไชน่า ตังแต่
้ ปี 2556 ท�ำให้ มีสว่ นแบ่งการ
ตลาดใน 3 ประเทศ คือ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ (พม่า) ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา)
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว)
โดยทัง้ 3 ประเทศ มีความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศการทูต
กับประเทศไทยมาเป็ นเวลานาน และเป็ นเพื่ อนบ้ านที่ มี
พื น้ ที่ อ าณาเขตชายแดนติ ด กั บ ประเทศไทย มี มู ล ค่ า
การค้ า ขายแถบชายแดนของประเทศอย่ า งมี นัย ส� ำ คัญ
รวมทัง้ 3 ประเทศ ก็นิยมใช้ สินค้ าที่เป็ นตราสินค้ าไทย
อยู่ในระดับสูง
ปั จจุ บัน บริ ษั ท ฯ มี ย อดขายจากการจ� ำ หน่ า ยส่ ง ออก
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน ทัง้ 3 ประเทศ ได้ รับการตอบรับ
อย่างดี เนื่องจาก SYNNEX เป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการยอมรับ
อย่างกว้ างขวางในการเป็ น Global Distributor รายส�ำคัญ
ทั่ ว โลก โดยเฉพาะแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก สิ น ค้ า
อุ ป กรณ์ ไ อที ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย Trusted By SYNNEX
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท� ำ การตลาด เรื่ อ งการบริ ก ารหลัง การขาย
การรั บ ประกัน สิ น ค้ า เป็ นที่ ร้ ู จัก ยอมรั บ อย่ า งดี ข องผู้ใ ช้
ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ เ กิ ด จากการค้ า แถบชายแดนมา
ก่อนหน้ านี ้
ความส�ำเร็ จที่ เกิ ดขึน้ ในประเทศไทยของบริ ษัทฯ ยังเป็ น
ต้ นแบบของธุรกิจที่บริ ษัทฯ น�ำไปบริ หารในการจ�ำหน่าย
ในต่างประเทศ และได้ มีการปรับเพื่อให้ เข้ ากับกฎระเบียบ
วัฒ นธรรม หรื อ ตลาดไอที ข องแต่ ล ะประเทศ บริ ษั ท ฯ
ได้ ร่วมมือกับคูค่ ้ าในแต่ละประเทศในการท�ำการตลาด อาทิ
เช่น การท� ำตลาดในประเทศพม่า เน้ นการกระจายฐาน
ลูกค้ าผ่านตัว แทนรายเดี ยวในปั จจุบัน และส่งพนัก งาน
คนไทยไปประจ�ำที่ออฟฟิ ศของตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อช่วย
ตัวแทนท�ำการตลาดรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ การบริ หาร
จัดการให้ แก่ตวั แทนจ�ำหน่ายในประเทศพม่า
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ส�ำหรับตลาดประเทศกัมพูชา บริ ษัทฯ เริ่ มเข้ าไปท�ำตลาด
ตัง้ แต่ ไ ตรมาส 4 ปี 2557 โดยการขายสิ น ค้ า อุป กรณ์
เน็ตเวิร์คให้ กบั ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ (SI) หลายราย แผนงาน
ในปี นี ้ มีแผนขยายกลุ่มสินค้ าเข้ าตลาดคอนซูมเมอร์ และ
หาพัน ธมิ ต รคู่ค้ า เป็ นตัว แทนเพื่ อ ท� ำ การตลาดกระจาย
สินค้ าในประเทศกัมพูชา
ส� ำ หรั บ ตลาดประเทศลาว บริ ษั ท ฯ มี ลูก ค้ า หลัก ในการ
กระจายสินค้ ากลุ่มอุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ ทโฟน ที่แข็งแกร่ ง
ในประเทศลาว และเป็ นพันธมิตรของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั
เพิ่ มสินค้ าประเภทอุปกรณ์ เน็ ตเวิร์ค รวมถึงกลุ่มซิสเต็ม
ให้ กับ คู่ค้ า ที่ เ ป็ นซิ ส เต็ ม อิ น ทิ เ กรเตอร์ โดยใช้ ศัก ยภาพ
ของบริ ษัทฯ และความได้ เปรี ยบในแง่ภูมิศาสตร์ ที่ใกล้ กนั
สะดวก ลดค่าใช้ จ่ายในเรื่ องการคมนาคมขนส่ง เพื่ อชิง
ส่วนแบ่งการตลาดกับประเทศที่เป็ นเทรดดิ ้งคันทรี่ อย่าง
ประเทศสาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ หรื อ ประเทศสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เป็ นต้ น
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ในปี 2559 บริ ษัทฯ มียอดขายส่งออกไปยังประเทศทัง้ 3
เติบโตเพิ่มขึน้ จากปี 2557 ในอัตรา 96% และยังคงวาง
เป้าหมายการเติบโตในปี 2560 ให้ ไปถึงเป้าหมายที่ได้ เคย
ตังไว้
้ ที่ 1,000 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายในประเทศในภูมิภาค
อินโดไชน่า เน้ นการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เพือ่ ทีจ่ ะไปประจ�ำทีต่ า่ งประเทศได้ รวมถึงการเพิม่ การติดตัง้
อุปกรณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อข้ อมูล เพื่อให้ การประสานงาน
รวดเร็ ว และลดค่ า ใช้ จ่ า ยการสื่ อ สาร หรื อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย
การเดิ น ทางระหว่า งบริ ษั ท ฯ กับ ตัว แทนในต่า งประเทศ
การจัด สรรงบประมาณการตลาดเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของ
คู่ค้าและลูกค้ าที่เป็ น Dealers ในแต่ละพื ้นที่ งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่ไปประจ�ำต่างประเทศ พัฒนา
ด้ า นความรู้ เกี่ ย วกับ การบริ ห ารงาน ความรู้ ด้ า นสิ น ค้ า
รวมถึ ง การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ หรื อ ภาษาท้ องถิ่ น ที่
ส�ำคัญมาก รวมถึงการให้ สินเชื่อธุรกิจกับคู่ค้าที่เหมาะสม
กับสภาพคล่องทางการเงินที่พอดีกบั การท�ำธุรกิจ
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โครงสร้างรายได้
หน่วย : ล้านบาท

2559
มูลค่า
%

2558
มูลค่า
%

2557
มูลค่า
%

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ ชิน้ ส่วน

3,396 14.26%

3,166 14.71%

3,030 15.87%

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสิ ้นเปลือง

2,175

9.13%

2,257 10.49%

2,217 11.61%

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ เพื่อการพิมพ์

1,669

7.00%

1,622

7.54%

1,522

7.97%

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ แสดงผลข้ อมูล

1,034

4.34%

1,168

5.43%

893

4.68%

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ มลั ติมีเดีย

2,110

8.86%

2,252 10.47%

2,327 12.19%

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทซอฟท์แวร์

1,735

7.28%

1,477

6.78%

2,168 11.35%

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ เน็ตเวิร์ค

3,274 13.74%

3,000 13.94%

1,338

8. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดคอมพิวเตอร์ ประกอบเสร็จ

2,255

9.47%

2,249 10.45%

2,179 11.41%

9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์ การสื่อสาร

6,100 25.60%

4,234 19.68%

3,359 17.59%

กลุ่มผลิตภัณฑ์
รายได้ จากการขาย

10. อื่นๆ
รวมรายได้ จากการขาย
รายได้ จากการบริ การ
รวมรายได้ จากการขายและการบริ การ
อัตราการเติบโตของ
รายได้ จากการขายและการบริ การ

33

0.14%

64

0.30%

37

7.01%

0.19%

23,781 99.82% 21,489 99.88% 19,069 99.88%
42
23,823

0.18%

25

100% 21,514

10.74%

23

0.12%

100% 19,092

100%

0.12%

12.69%

1.78%

1.78%

-8.83%
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ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมไอที
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอที

Gartner, Inc. ได้ คาดการณ์ว่า ในปี 2560 มูลค่ารวมของ
สินค้ ากลุม่ ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคลทัว่ โลกมีอตั รา
การเติบโตที่ลดลงยกเว้ นคอมพิวเตอร์ กลุ่ม Ultra-mobile
(Premium) ที่ยงั มีการโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่มากกว่า
10% ผู้บริ โภคส่วนใหญ่หนั มานิยมใช้ สนิ ค้ ากลุม่ สมาร์ ทโฟน
เพิ่มมากขึ ้นตามเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ความคล่องตัวและความสะดวกในพกพาและการใช้ งาน
ซึ่งสอดคล้ องกับภาวะและพฤติกรรมผู้บริ โภคที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศไทย
อัต ราการเติ บ โตของสิ น ค้ า กลุ่ม สมาร์ ท โฟนทั่ว โลกในปี
2559 ยังคงมีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้น�ำ
ตลาดสินค้ าสมาร์ ทโฟนยังคงเป็ น Samsung Apple และ
Huawei ตามล�ำดับ สัดส่วนมูลค่าตลาดในปี 2559 ของ
ระบบปฏิบตั ิการ Android ครองแชมป์รักษาส่วนแบ่งการ
ตลาดมากกว่า 80% รองลงมา คือ iOS และอื่นๆ ตามล�ำดับ
ทางบริ ษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้ าในกลุม่ นี ้หลาย Brands เช่น
Samsung Huawei Asus และ Lenovo เป็ นต้ น

ประเทศ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในตลาด
ต่างจังหวัดได้ รวดเร็ ว รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ ประเภทที่ต้องใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กลุ่มสินค้ าระบบเครื อข่าย
(Networking) กลุม่ สินค้ าซอฟท์แวร์ บริ ษัทฯ มีเตรี ยมความ
พร้ อมด้ านบุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน Sales
Engineer เพื่อช่วยในการสนับสนุนลูกค้ าผู้ประกอบการที่
จ� ำ หน่ายผลิตภัณฑ์ กลุ่มนี ้ และบริ ษัทฯ ยังสามารถเพิ่ ม
สัดส่วนการตลาดจากผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าที่จ�ำหน่ายเป็ นสินค้ า
ที่ มี ส่ว นแบ่ง การตลาดสูง เข้ า มาจัด จ� ำ หน่ า ยให้ กับ กลุ่ม
ลูกค้ าในองค์กรและตลาดผู้ใช้ ทวั่ ไป
บริ ษัทฯ มีส�ำนักงานสาขา เป็ นทังศู
้ นย์บริ การและส�ำนักงาน
ขาย ครอบคลุมพื ้นที่ของจังหวัดหลักๆ ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน
6 สาขาหลักและศูนย์บริ การในกรุ งเทพฯ 5 สาขา พร้ อมทัง้
ได้ แ ต่ ง ตัง้ ศูน ย์ บ ริ ก าร (Synnex Service Partner) ที่
บริ หารงานโดยลูกค้ าของบริ ษัทฯ ทั่วประเทศมี มากกว่า
60 แห่ง เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารที่ ค รอบคลุม แก่ ผ้ ูใ ช้
ที่ซื ้อสินค้ าที่จดั จ�ำหน่ายโดยซินเน็คได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น

บริ ษัทฯ มีช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้ าผ่านผู้แทนจ�ำหน่ายที่
มีอยู่ทวั่ ประเทศกว่า 5,000 ราย ท�ำให้ การกระจายสินค้ า
ถึงมือผู้บริ โภคมีความทัว่ ถึงยิ่งขึ ้น ตลอดจนมีกลุ่มลูกค้ าที่
บริ ษั ท ฯ ท� ำ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วข้ อ งกับ สิ น ค้ า เทคโนโลยี แ ละการ มีช่องทางการจ� ำหน่ายมาก เช่น กลุ่มลูกค้ าห้ างค้ าปลีก
สื่อสาร การเชื่อมต่อ และยังเป็ นผู้แทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาดใหญ่ กลุม่ ลูกค้ าร้ านค้ าสินค้ าไอทีขนาดใหญ่ที่มีหลาย
และตราสินค้ าที่ติดอันดับ TOP 20 ของโลก ส่งผลดีให้ สาขาช่วยกระจายสินค้ า
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ หลักที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากและ
หลากหลายครบครันจัดจ�ำหน่าย เช่น กลุ่มสินค้ าอุปกรณ์ บริ ษัทฯ คัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะน�ำเข้ ามา
ชิ น้ ส่ ว น กลุ่ ม สิ น ค้ าเน็ ต เวิ ร์ ค กลุ่ ม สิ น ค้ าซอฟท์ แ วร์ จัด จ� ำ หน่ า ย เป็ นสิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานเชื่ อ ถื อ ได้ จัด ให้ มี
กลุ่มสินค้ าอุปกรณ์ สื่อสาร รวมทังอุ
้ ปกรณ์ การพิมพ์ กลุ่ม กระบวนการในการทดสอบสิ น ค้ าก่ อ นการวางตลาด
สินค้ าวัสดุสิ ้นเปลืองใช้ ในการพิมพ์ เป็ นต้ น วางกลยุทธ์ ใน ตลอดจนสินค้ าก็มีการรั บประกันสินค้ าอย่างถูกต้ องจาก
การใช้ ฐานลูกค้ าที่กว้ างและมีจ�ำนวนมากในการครอบคลุม ผู้ผลิต ช่วยให้ ผ้ ซู ื ้อเกิดความมัน่ ใจในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
พื ้นที่การขายและการมีสาขาในต่างจังหวัดทัว่ ทุกภาคของ

การแข่งขันและการวางกลยุทธ์
การรักษาส่วนแบ่งการตลาด
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บริ ษัทฯ ก้ าวสู่การขยายธุรกิจ E-Commerce & Digital
Marketing เปิ ดตลาด Online และช่องทางการตลาด แบบ
Digital เพื่ อ เพิ่ ม สัด ส่ว นการตลาดและตอบสนองความ
ต้ องการลูกค้ าได้ รวดเร็ วจากพฤติกรรมการใช้ สื่อช่องทาง
Online มากขึน้ การเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายรวดเร็ วเพื่ อการ
ตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า
บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการบริ ห ารคลัง สิ น ค้ า และการกระจาย
จัดส่งสินค้ าที่ทันสมัย ได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
กลุม่ ซินเน็คประเทศไต้ หวัน และมีระบบ ASRS (Automatic
Storage and Retrieval System) สามารถจัดเก็บและน�ำ
สินค้ าออกจากคลัง โดยใช้ แขนกลผ่านสายพานล�ำเลียง
ควบคุมทังระบบด้
้
วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ การจัดเก็บและ
ค้ นหาสินค้ าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ การส่งมอบ
สินค้ าได้ รวดเร็ วตรงเวลา
บริ ษั ท ฯ จัด ท� ำ ระบบการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบระยะเวลา
รับประกันบนเว็บไซต์ และตรวจสอบสถานะของสินค้ าที่น�ำ
มาซ่อมเปลี่ยนบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ด้วยตนเองตลอด
เวลา พร้ อมกันนี ้ยังได้ เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ ลูก ค้ า ในการจองคิ ว ออนไลน์ ใ นการรั บ
บริ การซ่อมเปลี่ยนสินค้ าในสาขาศูนย์บริ การกรุ งเทพฯ
บริ ษัทฯ ออกวารสารด้ านคอมพิวเตอร์ “Synnex Pricelist”
แบบ Online รายเดื อน ให้ แก่ลูกค้ าผู้ประกอบการที่ ซือ้
สินค้ าของบริ ษัทฯ เพื่ อใช้ ในการประชาสัมพันธ์ การขาย
สินค้ า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการให้ ข้อมูลด้ าน
เทคโนโลยี ข องสิ น ค้ าใหม่ ราคาขายส่ ง และลูก ค้ ายัง
สามารถตรวจสอบราคาที่มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างเดือน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ได้ ที่ www.synnex.co.th
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บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ เงื่ อ นไขในการเปลี่ ย นคื น สิ น ค้ าที่ ต กรุ่ น
(Product rotation) และการชดเชยกรณี สินค้ าลดราคา
(Price protection) จากผู้ผลิตสินค้ ารายใหญ่ ท�ำให้ บริ ษัทฯ
ลดความเสี่ยงด้ านสินค้ าคงคลัง เมื่ อมี การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและช่วยในการผลักดันยอดขาย
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC ใช้ ตราสินค้ า
ของกลุม่ ซินเน็คประเทศไต้ หวัน ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
“LEMEL” บริ ษั ท ฯ ใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
ได้ รั บ การยอมรั บ คุณ ภาพเป็ นชิ น้ ส่ ว นส� ำ คัญ ๆ ใช้ เป็ น
มาตรฐานในการประกอบเครื่ องและใช้ จุ ด ขายการ
รับประกันทุกชิ ้นส่วน 3 ปี พร้ อมบริ การ On Site Service
ฟรี 1 ปี เต็ ม เพื่ อ สร้ างความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพสิ น ค้ า
ให้ กบั ผู้ซื ้อ
บริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานด้ า นสื่ อ สารการตลาด Marketing
Communication ในการช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนกิ จกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่ อง อาทิเช่น
การจัดงานแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ งานสัมมนา โรดโชว์
(Roadshow) เพื่ อให้ ลูกค้ าเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ และ
มีหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข่าวสารด้ านต่างๆ ของ
องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ลูก ค้ า ได้ ท ราบถึ ง ความเคลื่ อ นไหวด้ า น
ผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด การสื่อสารองค์กรในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัทฯ มีทีม Pre Sales Engineer, Post Sales Engineer
และ Project Engineer เป็ นวิ ศ วกรและพนัก งานด้ า น
เทคนิ ค สามารถให้ ความรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
คุณ สมบัติ ข องสิน ค้ า แก่ ลูก ค้ า ได้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง มี ที ม งาน
Technical Support Engineering บริ การหลังการขาย
ในการช่ ว ยเหลื อ ลูก ค้ า ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หา
บริ ษัทฯ ออกวารสารแจกฟรี “Synnextra” ทุก 45 วัน ให้ แก่ การติดตังใช้
้ งานทังด้
้ านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์
ผู้ซื ้อสินค้ า เพื่อใช้ หรื อเพื่อให้ กบั ร้ านค้ าทัว่ ไปแจก โดยวาง
ครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศในร้ านค้ าลูกค้ ากรุ งเทพฯ และ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล
ต่ า งจัง หวัด มี ร ายละเอี ย ดผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ระบบด้ านบริ หารงานคุณภาพ ISO9001:2008 และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้ อมทัง้ ข้ อมูลและราคาขายปลีก ด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2004 จาก บูโร
สิ น ค้ า ผู้ ซื อ้ รายย่ อ ย และผู้ เ ยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ สามารถ เวอริ ทสั เซอทิฟิเคชัน่
ดาวน์โหลดข้ อมูลต่างๆ ใน Synnextra ได้ ด้วยตนเอง
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 770,328,649 บาท
โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 770,328,649 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
King's Eye Investments Ltd.
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH
นายสันติ โกวิทจินดาชัย
นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
กองทุนเปิ ดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY
นางสาววรางคณา ปิ ยะอักษรศักดิ์
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กองทุนเปิ ดภัทร หุ้นระยะยาวปั นผล

จ�ำนวนหุ้น
(หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

296,687,160
269,500,000
38,626,830
9,814,200
7,800,000
6,683,360
5,736,600
4,640,000
4,584,358
4,538,200

38.51%
34.99%
5.01%
1.27%
1.01%
0.87%
0.74%
0.60%
0.60%
0.59%
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นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำ�กว่า
ร้อยละ 40 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักภาษี สำ�รองตาม
กฎหมาย และสำ�รองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่มีขาดทุนสะสม
ในส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งไรก็ ต าม การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน ความจำ�เป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ า ยปั น ผลนั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท จะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่าย
เงิ น ปั น ผลจะพิ จ ารณาจากแผนการลงทุ น ตามความ
จำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของ
กระแสเงิ น สด หลั ง จากหั ก สำ�รองเงิ น ตามที่ ก ฎหมาย
กำ�หนดแล้ว

การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น มีดังนี้

รวม

อัตรา
ก�ำไรสุทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่าย
เงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ
(%)

วันที่จ่าย
เงินปันผล

0.36
0.30
0.13
0.15

0.54
0.48
0.27
0.28

66.67%
62.50%
48.15%
53.57%

12 พ.ค. 2560
12 พ.ค. 2559
15 พ.ค. 2558
15 พ.ค. 2557

-

0.26
0.22
0.13
0.15
0.22 + 0.10

(10:1 หุ้นปั นผล)

0.32

0.49

65.31%

14 พ.ค. 2556

0.05
0.10
0.08

0.22
0.15
0.14

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

อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)

ผล
ประกอบการ
ปี

ระหว่างกาล

ประจ�ำปี

2559
2558
2557
2556

0.10
0.08
-

2555
2554
2553
2552

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำ�ปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ�หรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อัตราหุ้นละ 0.10 บาท และ
จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือปี 2559 อัตราหุ้นละ 0.26 บาท กำ�หนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิใน
การรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมชัย อภิวัฒนพร

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวิสสุต เศรษฐบุตร

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
ประธานกรรมการ

นายตู ชู วู
กรรมการ
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นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการ
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นายตู ชู เฉวียน

กรรมการ

นายเว่ย ฮุย
กรรมการ

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

นายคชาชาญ มงคลเจริญ

กรรมการอิสระ

นายหลิน ไท่ หยาง

กรรมการ

นายซู จื้อ ชิ่ง
กรรมการ
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คณะผู้บริหาร

นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
และการตลาด Computing
Device, Moderntrade

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานอำ�นวยการ

นายวรพจน์ ถาวรวรรณ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและ
การตลาด Commercial
Product, Indochina,
E-Commerce

นายอนุชิต บุญญลักษม์
ที่ปรึกษาอาวุโส

นางสาวทิศากร วงศ์ใหญ่

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
และการตลาด
Consumer Product

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่

นางสาวกิง่ แก้ว จูทะสมพากร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร

นายเชิดชัย ศรีคำ�รุณ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
และปฏิบัติการภูมิภาค

ผู้อำ�นวยการฝ่ายอาคาร
และกฎหมาย

นางสาวสุพร เลิศธีรปัญญาวงศ์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
งบประมาณและนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชี

นางสาวริสา พรภักดีวฒ
ั นา
ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะกรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขาย
และปฏิบัติการภูมิภาค

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโสสายงาน
อำ�นวยการ

ที่ปรึกษาอาวุโส

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบัญชี

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขายและการตลาด
Commercial Product, Indochina,
E-commerce

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ
และนักลงทุน
สัมพันธ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายอาคารและกฎหมาย

ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขายและการตลาด
Computing Device Group,
Modern Trade
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายขายและการตลาด
Consumer Product

ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
Commercial Product

ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร
ลูกหนี้และควบคุมสินเชื่อ

ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล และธุรการ

ผู้จัดการ ฝ่ายซ่อมเปลี่ยน
และบริการลูกค้า
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โครงสร้างการจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการ จ�ำนวน 13 ท่าน ดังนี ้

ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
นายตู ชู วู
นายเว่ย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน
นายหลิน ไท่ หยาง
นายซู จื ้อ ชิ่ง
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต
นายคชาชาญ มงคลเจริ ญ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดให้ กรรมการอย่างน้ อย 2 ท่านลงลายมือชื่อร่ วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริ ษัทฯ โดยกรรมการ
ซึ่งลงลายมื อชื่ อผูกพันบริ ษัทฯ ได้ แก่ นายตู ชู วู นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล นายหลิน ไท่ หยาง นายเว่ย ฮุย
นายตู ชู เฉวียน นายซู จื อ้ ชิ่ง และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในเจ็ดคนนี ้ ลงลายมือชื่ อร่ วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบริ ษัทฯ
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ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริ ษัท มีบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้ อพึง
ปฏิ บัติ ที่ ดี ส� ำ หรั บ กรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้

4. ก� ำ หนดให้ มี ร ะบบการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือ มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในการ
พิจารณาปั จจัยความเสี่ยงและมีกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

1. ก� ำ หนดเป้ าหมาย ทิ ศ ทาง นโยบายที่ ส� ำ คัญ พร้ อม
ทบทวนและให้ ค วามเห็ น ชอบกับ กลยุท ธ์ แผนงาน
แผนงบประมาณ แผนการลงทุ น แผนการด� ำ เนิ น
โครงการที่ ส� ำ คัญ ของบริ ษั ท ฯ การก� ำ กั บ ดู แ ลและ
ติ ด ตามให้ ฝ่ ายบริ ห าร มี ก ารปฏิ บัติ ต ามแผนงานที่
ก� ำ หนดไว้ ตามทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รอย่ า ง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าฝ่ ายบริ หารจะสามารถน�ำ
วิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ ที่ก�ำหนดขึ ้นไปปฏิบตั ิให้
เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5. จัดให้ มีการท�ำงบดุลและงบก� ำไรขาดทุนของบริ ษัทฯ
ณ วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ ซึง่ ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้ ว และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ

2. ก�ำกับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับ อาทิเช่น เรื่ องที่กฎหมายก�ำหนดให้ ต้องได้ มติ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้น กู้ การขายหรื อ โอนกิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ทัง้ หมดหรื อบางส่วนที่ส�ำคัญให้ แก่บุคคลอื่น การซือ้
หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทฯ และ
การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ เป็ นต้ น อีกทัง้
ก� ำกับดูแลให้ ปฏิ บัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
3. ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิที่ดี
ส�ำหรับกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน มุ่งสร้ าง
ส�ำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ สร้ างความ
เข้ าใจและให้ ยดึ ถือปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม

6. จัด ให้ มี ก ารประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ� ำ ปี ภายใน
4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ
และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นอย่ า ง
เหมาะสม มี ก ารก� ำ กับ ดูแ ลการเปิ ดเผยข้ อ มูล อย่ า ง
ครบถ้ วน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ามีความถูกต้ องชัดเจน
โปร่ ง ใส น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งมี ม าตรฐาน
ทัดเทียมกัน
7. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือน
ต่อครัง้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครัง้
ควรมีกรรมการเข้ าร่ วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทังหมด
้
8. พิ จ ารณาโครงสร้ างการบริ หารงาน การแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นตามความเหมาะสม
9. คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อ
หลายคนหรื อบุคคลอื่นใด ปฏิบตั ิการอย่างหนึง่ อย่างใด
แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรื อมอบอ�ำนาจเพื่อให้ บคุ คลดังกล่าว
มีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการ
อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขบุคคลที่
ได้ รับมอบอ�ำนาจ หรื ออ�ำนาจนันๆ
้ ได้ เมื่อเห็นสมควร
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10. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
		 เดี ย วกัน และเป็ นการแข่ง ขัน กับ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
		 หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ น
		 หุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรื อ
		 เป็ นกรรมการของบริ ษั ท เอกชนหรื อบริ ษั ท อื่ น ที่
		 ประกอบกิจการอันสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
		 แข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ ไม่วา่ จะท�ำเพือ่ ประโยชน์ตน
		 หรื อเพื่อประโยชน์ ผ้ ูอื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
		 ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
11. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้ า หาก
		 มีสว่ นได้ สว่ นเสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญา
		 ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท� ำ ขึน้ หรื อ ถื อ หุ้น หรื อ หุ้น กู้เ พิ่ ม ขึน้ หรื อ
		 ลดลงในบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทในเครื อ
12. ให้ ยึ ด ความส� ำ คัญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความ
		 รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อส่งเสริ มความ
		 เป็ นอยู่ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ยงั่ ยืน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจ�ำนวน
5 ท่าน มีจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
โดยกรรมการอิสระไม่ได้ ท�ำหน้ าที่ เป็ นผู้บริ หาร มี ความ
เป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุม
และมี คุณ สมบัติ ต ามประกาศของคณะกรรมการก� ำ กับ
ตลาดทุน ซึ่งเป็ นองค์ประกอบส�ำคัญในระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีดงั นี ้
1. ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของทุนช� ำระแล้ วของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ บริ ษั ท
ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานในบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ อง หรือผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน
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หรื อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ� ำ จากบริ ษั ท ฯ
บริ ษัทย่อย บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
3. ไม่มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ว นได้ เ สี ย ไม่ว่า ทางตรง หรื อ
ทางอ้ อ ม ทัง้ ในด้ า นการเงิ น และการบริ ห ารงานใน
บริ ษั ทฯ บริ ษั ทย่อย บริ ษั ทในเครื อ บริ ษั ทร่ วม หรื อ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรวมถึ ง ไม่ มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ
ส่วนได้ สว่ นเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้
รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
4. ไม่ เ ป็ นผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ญาติ ส นิ ท ของผู้บ ริ ห ารหรื อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ
5. ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ง้ ขึ น้ เ ป็ น ตั ว แ ท น เ พื่ อ รั ก ษ า
ผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อ ผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง เป็ นผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ของบริ ษัทฯ
6. สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงาน
ผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ โ ดยอิ ส ระโดยไม่อ ยู่ภ ายใต้
การควบคุม ของผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข อง
บริ ษัทฯ รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรให้ ก� ำ หนดกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ให้ มีหน้ าที่
ความรั บผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ เป็ นไปตามที่ พระราช
บัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึงระเบียบ
ประกาศที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ จดั ท�ำกฎบัตรฉบับนี ้โดยผ่าน
การพิ จ ารณาอนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจ บทบาทหน้ าที่ และการ
ปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์

ความเสี่ยงและระบบการตรวจสอบภายใน สอบทานให้ มี
การปฏิบตั ิตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รั บการแต่ ง ตั ง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อ ส่ง เสริ ม ระบบการก� ำกับดูแล
กิจการที่ดีและเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพในการด�ำเนินการ
เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่นและความน่าเชื่ อ ถื อ ของรายงาน
ทางการเงิ น ที่ เ สนอแก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นและผู้ เกี่ ย วข้ อง มี ก าร
สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นกรรมการ
อิ ส ระไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ บริ ห ารบริ ษั ท ฯ มี อ งค์ ป ระกอบและ
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามหลั ก เกณฑ์ ข้ อก� ำ หนดของ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี ้

ล�ำดับ
1
2
3
4

รายชื่อ
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และระบบบริ หารความเสีย่ ง ที่เพียงพอ
เหมาะสม มีประสิทธิผล

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)
(กรรมการอิสระ)

5. พิ จ ารณาความเป็ นอิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้
โยกย้ า ย ถอดถอน หรื อ เลิ ก จ้ า งหัว หน้ าหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน รวมทังก�
้ ำกับ
ดูแลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้ เป็ นไปตามแผนงาน

3. สอบทานให้ บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อก� ำ หนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ

7. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงหรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อก� ำหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ รวมทัง้ สอบทานความเป็ น
อิ ส ระของผู้ส อบบัญ ชี ตลอดจนพิ จ ารณาถอดถอน
ผู้ส อบบัญ ชี และจัด การประชุม ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม อย่างน้ อยปี ละครัง้

8. พิจารณาสอบทานผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
ของผู้สอบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน และได้ มี
การติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารมีการด�ำเนินการ
ต่อข้ อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
และภายในเวลาที่เหมาะสม
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9.
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คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมประชุมและ
รายงาน หรื อ น� ำ เสนอข้ อ มูล หรื อ จัด ส่ง เอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้ องและจ�ำเป็ น

10. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิ ดเผย
		 ไว้ ใ นรายงานประจ� ำ ปี ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ง ลงนามโดย
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ต้ องประกอบด้ วย
		 ข้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
		 (ก) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อง ครบถ้ วน
				 เชื่อถือได้ และเพียงพอของรายงานทางการเงิน
				 ของบริ ษัทฯ
		 (ข) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบ
				 ควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
		 (ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า
				 ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนด
				 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
		 (ง) ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของผู้ส อบ
				 บัญชีของบริ ษัทฯ
		 (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความ
				 ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ

		 (ฉ) จ� ำ นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ
				 และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
				 แต่ละท่าน
		 (ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
				 ตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตร
				 (Charter)
		 (ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไป
				 ควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่ แ ละความ
				 รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
				 บริ ษัท
11. พิ จ ารณาทบทวนและประเมิ น ความเพี ย งพอ เพื่ อ
		 ปรั บปรุ งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
		 เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
12.
		
		
		

คณะกรรมการตรวจสอบต้ องประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
โดยการประเมินตนเองเป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก�ำหนด

13. ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
		 มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและมีความเหมาะสม
เพื่อเสนอให้ เป็ นกรรมการบริ ษัท รวมถึงการก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส
และเที่ยงธรรม
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการ จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี ้

ล�ำดับ
1
2
3

รายชื่อ
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
นายตู ชู เฉวียน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
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ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1. ก� ำ หนดนโยบาย องค์ ป ระกอบของคุณ สมบัติ และ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการชุดย่อย
2. ด� ำ เนิ น การสรรหาบุ ค คลและเสนอผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการ
ของบริ ษั ท สมควรเสนอชื่ อ เป็ นกรรมการบริ ษั ท
หรื อกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลง น�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเพื่อเสนอขออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังแล้
้ วแต่กรณี
3. ก� ำ หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประชุม และ/หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นที่เป็ นตัวเงิน และที่มิใช่เป็ น

ตัวเงิน เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณา
แล้ วแต่กรณี
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ต้ องมี
กรรมการเข้ า ร่ ว มในการประชุม แต่ล ะครั ง้ อย่า งน้ อ ย
กึ่ ง หนึ่ง ของจ� ำ นวนกรรมการทัง้ หมด การลงมติ ข อง
คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทนให้ ถือ
เสี ย งข้างมาก ถ้ าคะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธาน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
5. ก�ำหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
6. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลรั บผิดชอบก� ำหนดหลักการและข้ อพึงปฏิบัติของกระบวนการก� ำกับดูแลกิ จการ เผยแพร่
นโยบาย หลักการ จรรยาบรรณที่ก�ำหนดต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และดูแลให้ หลักธรรมาภิบาลมีผลในทางปฏิบตั ิอย่าง
ต่อเนื่องทังการบริ
้
หารธุรกิจภายนอกและการบริ หารงานบุคลากรภายในโดยเที่ยงธรรม

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
1
2
3
4

นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม์

ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ก�ำหนดนโยบายด้ านธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณา และรับรองให้ น�ำไป
ใช้ ด�ำเนินการติดตาม เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ธรรมาภิบาล รวมถึงทบทวนและปรับปรุ งนโยบายให้ มี
ความเหมาะสมอย่างสม�่ำเสมอ

3. การประชุม คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ก� ำ หนดให้
จัดการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 6 ครั ง้ แต่ละครั ง้ ต้ องมี
กรรมการเข้ าประชุ ม อย่ า งน้ อยกึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวน
กรรมการในคณะกรรมการธรรมาภิบาล และการลงมติ
จะกระท�ำโดยถือตามเสียงข้ างมาก

2. ก� ำหนดนโยบายและก� ำกับการบริ หารงานทรั พยากร
บุ ค คล ตลอดจนการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยมี ห ลั ก
ธรรมาภิบาลเป็ นพื ้นฐาน

4. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกฎหมาย มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุม เอกสาร การจัด การต่ า งๆ ภายในบริ ษั ท ฯ
ให้ สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายในปั จจุบนั อีกทังการน�
้
ำข้ อกฎหมาย กระบวนพิจารณาต่างๆ เข้ ามามีบทบาทในการติดตาม
เร่ งรัด หรื อด�ำเนินการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ ้น หรื ออาจเกิดขึ ้นทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมถึงการใช้ ข้อกฎหมายที่มีอยู่ป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ บริ ษัทได้ รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 4 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1
2
3
4

นางรวิฐา พงศ์นุชิต
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
พล.ต.อ. รชต เย็นทรวง

ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย
1. สอบทานและแก้ ไขกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงด้ านกฎหมายปี ละครัง้ เพื่อให้ ทนั สมัยและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมขององค์กร

2. สอบทานและพิจารณาร่ วมกับผู้บริ หาร ผู้จัดการฝ่ าย
ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
3. สอบทานและพิ จ ารณารวมถึ ง ก� ำ หนดนโยบายอัน
เกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการก�ำกับดูแลมาตรการต่างๆ
ให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติของกฎหมายให้ ค�ำแนะน�ำ
และพิจารณาร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ก�ำหนดนโยบายรวมถึงการก�ำกับดูแลมาตรการ หรื อ
ข้ อก�ำหนด กฎเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับต่างๆ ของบริ ษัทฯ
ให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
4. มี อ� ำ นาจตรวจสอบ แก้ ไข ข้ อบั ง คั บ กฎระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ หรื อสัญญา รวมถึงการบริ หารจัดการภายใน
และเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ บทบัญ ญั ติ ข อง
กฎหมายให้ ค�ำแนะน�ำงานด้ านกฎหมาย การฟ้องร้ อง

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บั ง คั บ คดี การด� ำ เนิ น การจั ด การด้ านกฎหมาย
การด�ำเนินกระบวนการพิจารณา การด�ำเนินคดีต่างๆ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม�่ ำเสมอ ใน
สิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ ที่ก�ำหนด
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ย งด้ านกฎหมาย
มีกรรมการเข้ าร่ วมในการประชุมแต่ละครัง้ อย่างน้ อย
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านกฎหมายทัง้ หมด และการลงมติของ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นกฎหมายจะ
กระท�ำโดยถือตามเสียงข้ างมาก
7. คณะกรรมการบริ ษัท จะได้ รับรายงานสรุ ปการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมายเพื่อ
รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
8. ก�ำหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ มีหน้ าที่ในการสอบทานความเพียงพอและประสิทธิภาพในการบริ หาร
ความเสี่ยงทางด้ านคูค่ ้ าที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยค�ำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม์

ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

1. ก� ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการบริ หาร
ความเสีย่ งด้ านคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท พิ จารณาเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงโดยรวม
ครอบคลุ ม ด้ านต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ เช่ น ความเสี่ ย ง
ด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสินค้ าล้ าสมัย ความเสี่ยง
ด้ านปฏิ บั ติ ก าร และความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ชื่อเสียงของกลุ่มธุรกิจ เป็ นต้ น
2. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความ
เสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริ มาณ
ความเสี่ ย งด้ า นคู่ค้ า ให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสม และ
ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ต�ำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

3. ทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายและระบบการ
บริ หารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิ ผล
และปฏิบตั ิได้ ตามนโยบายที่ก�ำหนด
4. การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ าน
ปฏิบตั ิการก�ำหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 6 ครัง้
แต่ละครัง้ ต้ องมีกรรมการเข้ าร่ วมในที่ประชุมอย่างน้ อย
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยงด้ านปฏิบัติการทัง้ หมด และการลงมติจะ
กระท�ำโดยถือตามเสียงข้ างมาก
5. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
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คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม มีหน้ าที่ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ กบั ธุรกิจ ด้ านมิติเศรษฐกิจ ด้ านกิจกรรมทางการตลาด ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ด้ านส่งเสริ มกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 6 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นายคชาชาญ มงคลเจริ ญ

2
3
4
5
6

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
นางสาวสุพร เลิศธี รปั ญญาวงศ์
นางสาวน�ำพา นวลศรี ฟู

ขอบเขต อ�ำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ก� ำ ห น ด น โ ย บ า ย เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร
ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ องค์ กร เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่
ทุม่ เทในด้ านการด�ำเนินธุรกิจให้ มีความแข็งแกร่งเติบโต
อย่างยัง่ ยืน

5. สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด้ ท� ำ
คุณประโยชน์ ให้ กบั ชุมชนและสังคม รวมถึงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้ อม ให้ กบั หน่วยงานภายในองค์กร และ
บุค คลภายนอก รั บ ทราบอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ต่อเนื่อง

2. ส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย
รวดเร็ วมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ การด�ำเนินธุรกิจได้ ตาม
กลยุท ธ์ นโยบาย ทิ ศ ทาง และเป้ าหมาย แผนงาน
การด�ำเนินงานต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิ
ไว้ ประสบผลส�ำเร็ จ

6. จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการสือ่ สารประชาสัมพันธ์
องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ก�ำหนดให้ จดั การประชุม
อย่างน้ อยปี ละ 6 ครั ง้ แต่ละครั ง้ ต้ องมีกรรมการเข้ า
ประชุ ม อย่ า งน้ อยกึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการใน
คณะกรรมการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รและ
กิจกรรมเพื่อสังคม การลงมติจะกระท�ำโดยถือตามเสียง
ข้ างมาก

3. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานสารสนเทศที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก�ำกับบริ ษัทฯ ตามระเบียบ
และข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
รวมถึงระเบียบข้ อก�ำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4. ดู แ ลให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อ ทราบ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ และงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล

7. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการสื่ อ สาร
ประชาสัม พั น ธ์ อ งค์ ก รและกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริ หาร มีหน้ าที่ดแู ลกิจการทัว่ ไป และบริ หารงานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้
กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและขอบเขตอ�ำนาจของคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนเป็ นผู้แทนของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ส�ำคัญของบริ ษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 5 ท่าน ดังนี้
ล�ำดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
นายอนุชิต บุญญลักษม์
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
นางสาวกิ่งแก้ ว จูทะสมพากร

องค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง
และวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้ แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการ
บริ หาร โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริ หารจ�ำนวนหนึง่
ของบริ ษัทฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังประธานกรรมการบริ
้
หาร

5. กรรมการบริ หารจะมิได้ รับเบี ้ยประชุมจากการเข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร

2. คณะกรรมการบริ หารมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี โดย
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนจะ
พิจารณาคัดเลือกกรรมการและผู้บริ หารจ�ำนวนหนึ่ง
ของบริ ษั ท ฯ ที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแต่งตังใหม่
้ ทกุ ๆ 3 ปี ทังนี
้ ้
ประธานและกรรมการซึ่ง พ้ น จากต� ำ แหน่ง ตามวาระ
อาจได้ รับการแต่งตังอี
้ กได้

1. ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งาน การก� ำ หนดเป้ าหมาย
แผนธุ ร กิ จ และแนวทางการขยายธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และ
มติของคณะกรรมการบริ ษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

3. คณะกรรมการบริ หารจะต้ องจัดให้ มี หรื อเรี ยกประชุม
ตามที่ เห็นสมควร และกรรมการบริ หารมี หน้ าที่ ต้อง
เข้ าร่ วมประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร จะต้ องมีกรรมการ
บริ ห ารเข้ าร่ ว มในการประชุ ม แต่ ล ะครั ง้ อย่ า งน้ อย
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทัง้ หมดจึ ง จะครบเป็ น
องค์ ประชุม

ขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร

2. พิจารณาให้ ความเห็นชอบโครงสร้ างต�ำแหน่ง เงินเดือน
โบนั ส รางวัล พนั ก งาน ผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น เพื่ อ
สร้ างขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจพนั ก งาน ตลอดจนพิ จ ารณา
โครงสร้ างการบริ หารตัง้ แต่ระดับฝ่ ายลงไป พร้ อมทัง้
ก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทฯ โดย
ไม่ขดั หรื อแย้ งต่อข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. พิจารณาให้ ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปี เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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4. มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริ ษัทฯ ตามขอบเขต
ที่ ก� ำ หนดไว้ ในนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บัติ ข อง
บริ ษัทฯ เรื่ องอ�ำนาจอนุมตั ิด�ำเนินการ และด�ำเนินการ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้

4. ก� ำ หนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณ เพื่ อ เสนอให้
		คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ และมีอ�ำนาจพิจารณา
		อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินในการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ
		ของบริ ษัทฯ

5. พิจารณาอนุมตั ิการขอสินเชื่อ ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง
การลงทุ น และภาพรวมการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของบริ ษัทฯ

5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ส�ำคัญๆ ที่ได้ ก�ำหนดไว้ ใน
		งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตามที่ได้ รับมอบหมาย
		จากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อตามที่คณะกรรมการ
		บริ ษัท ได้ เคยมีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว

6. พิ จ ารณาอนุมัติ ห รื อ รั บ ทราบกิ จ การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วกับ
การบริ หารงาน ที่คณะกรรมการบริ หารเห็นว่าจ�ำเป็ น
หรื อสมควรที่จะให้ เสนอเพื่อรับทราบ
7. ให้ ประธานกรรมการบริ หารด�ำเนินการให้ เป็ นไปตาม
หน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ กล่าวมาข้ างต้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงาน
กับคณะกรรมการตรวจสอบ

อ�ำนาจ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นผู้มีอ�ำนาจหน้ าที่ในการบริ หารจัดการงานของบริ ษัทฯ
ให้ เป็ นไปตามนโยบาย โดยก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจ หน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ควบคุมดูแลการด�ำเนิ นกิ จการ และ/หรื อบริ หารงาน
ประจ�ำวันของบริ ษัทฯ
2. ด� ำ เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แ ผ น ง า น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษัท
3. เป็ นผู้รับมอบอ�ำนาจของบริ ษัทฯ ในการบริ หารกิจการ
บริ ษัทฯ ให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ระเบี ย บ ข้ อก� ำ หนด ค� ำ สั่ ง มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
และ / หรื อมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ทุกประการ

6. ก� ำ หนดการกู้ยื ม เงิ น การจัด หาวงเงิ น สิ น เชื่ อ หรื อ
		การออกตราสารหนี ้ รวมถึ ง การให้ หลั ก ประกั น
		การค� ้ำประกันเงินกู้หรื อสินเชื่อ หรื อการขอสินเชื่อใดๆ
		ของบริ ษัทฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
7. ก� ำ หนดภารกิ จ วัต ถุป ระสงค์ แ นวทางนโยบายของ
		บริษทั ฯ รวมถึงการสัง่ การและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
		โดยรวม
8. ให้ มีอำ� นาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรื อมอบหมาย
		ให้ บุคคลอื่นปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
		มอบอ�ำนาจช่วง และ/หรื อการมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่
		ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบ
		อ� ำ นาจฉบั บ นี ้ และ/หรื อให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
		ข้ อก�ำหนด หรื อค�ำสัง่ ที่คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และ
		หรื อบริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี ก้ ารมอบอ� ำนาจช่วง
		ดั ง กล่ า ว จะต้ องมี ป ระธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและ
		รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารอาวุโ ส 2 ใน 3 คน
		ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
9. ติ ด ตามประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
		เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปั จจัยต่างๆ ทังภายในและ
้
		ภายนอก
10. พิจารณาการเข้ าท�ำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจบริ ษัทฯ และ
		สัญญาต่างๆ ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ ต่อกิจการ รวมทัง้
		ก� ำ หนดขั น้ ตอนและวิ ธี ก ารจั ด ท� ำ สัญ ญาดัง กล่ า ว
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		เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้การลงนาม
		สัญ ญาและเอกสารทางนิ ติ ก รรมใดๆ ที่ มี ผ ลผูก พัน
		ตามกฎหมาย จะต้ องมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ
		รองประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารอาวุโ ส 2 ใน 3 คน
		ลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ
11.
		
		
		

พิ จ ารณาจั ด สรร เงิ น บ� ำ เหน็ จ เงิ น รางวั ล หรื อ
ผ ล ต อ บ แ ท น ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว แก่ พ นัก งานหรื อ ลูก จ้ า ง
ของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลใดๆ ที่กระท�ำกิจการให้ บริ ษัทฯ

12.
		
		
		
		

มี อ� ำ นาจพิ จ ารณาว่ า จ้ างพนั ก งาน บรรจุ แ ต่ ง ตัง้
การโอนโยกย้ ายข้ ามสายงาน/ฝ่ าย/แผนก หรื อการ
พ้ นจากการเป็ นพนั ก งาน ก� ำ หนดอั ต ราค่ า จ้ าง
ค่า ตอบแทน เงิ น โบนัส รวมถึ ง สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ
พนักงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯ

13.
		
		
		

มีอ�ำนาจ ออกค�ำสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อ
ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินยั
การท�ำงานภายในองค์กร

14. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จาก
		 คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นคราวๆ ไป
ทัง้ นี ้ อ� ำ นาจตลอดจนการมอบอ� ำ นาจแก่ บุ ค คลอื่ น ที่
เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอ�ำนาจและ/หรื อการมอบอ�ำนาจ
ในการอนุมัติ ร ายการใดที่ ต นหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วาม
ขัด แย้ ง มี ส่ว นได้ เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่ น ใด
ขัด แย้ ง กับ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตามกฎเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ การอนุมตั ิรายการใน
ลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการ
ดัง กล่ า วตามที่ ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องก�ำหนด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2557 ประชุมเมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2557 ได้ แต่งตัง้ ให้ นายพุฒิพันธ์
เตยะราชกุล รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส สายงาน
อ�ำนวยการ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริ ษัท จะต้ องปฏิ บัติหน้ าที่ ตามที่ ก�ำหนดใน
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
ซึ่งมีผลใช้ บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น หน้ าที่ ต ามกฎหมายของเลขานุ ก ารบริ ษั ท
มีดงั นี ้
1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
และข้ อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
2. บัน ทึก รายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท รวมทัง้ ติดตามให้ มีการปฏิ บัติ
ต า ม ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท
3. จัด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นกรรมการ หนัง สื อ นัด
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
และรายงานการประชุม
4. ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในบริ ษั ท ฯ
ให้ ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
5. ให้ ค�ำแนะน� ำเบือ้ งต้ นในด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและข้ อพึงปฏิบตั ิด้านการก�ำกับดูแล
ในการด�ำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย
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6. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ร ายงานโดย
		กรรมการและผู้บ ริ ห าร พร้ อมทัง้ จัด ท� ำ ส� ำ เนาส่ง ให้
		ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		ทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้ รับรายงาน
7. ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล และรายงานสารสนเทศ
		ในส่ ว นที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ บริ ษั ท
		ตามระเบียบและข้ อก�ำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลรับผิดชอบงานด้ านต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ตามนโยบาย
		และมาตรการปฏิบตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทก�ำหนด
9. การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ให้ ได้ รับทราบสิทธิต่างๆ ของ
		ผู้ถือหุ้น และการสื่อสารข่าวสารของบริ ษัทฯ
10. การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย ก�ำหนดให้ มีอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
รวมถึ ง การได้ น� ำ ผลของการประเมิ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็ นรู ปธรรมได้ อย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลงานคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

บริ ษัทฯ จัดท�ำและน�ำส่งแบบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของคณะกรรมการ (ทัง้ คณะ) ให้ กับคณะกรรมการ
โดยมีการพิจารณาประเมินการปฏิบตั ิงานหน้ าที่ในด้ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้ ด้ านโครงสร้ างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ด้ านบทบาท/หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ด้ านการประชุมคณะกรรมการและการ
ท�ำหน้ าที่ของกรรมการ ด้ านความสัมพันธ์ กบั ฝ่ ายจัดการ
และด้ านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริ หาร
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ภายหลัง จากที่ ค ณะกรรมการได้ ป ระเมิ น ผลงานเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานกลับ
มายังส่วนงานเลขานุการบริ ษัท เพื่อรวบรวมและสรุ ปผล
การประเมิ น ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ ผ่ า นมาและ
รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน
ของคณะกรรมการ

		 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			

คะแนนที่ได้ รับมากกว่าร้ อยละ 85 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
คะแนนที่ได้ รับมากกว่าร้ อยละ 75 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิ อยู่ในเกณฑ์ดี
คะแนนที่ได้ รับมากกว่าร้ อยละ 65 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิ อยู่ในเกณฑ์พอใช้
คะแนนที่ได้ รับมากกว่าร้ อยละ 50 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุ ง
คะแนนที่ได้ รับต�่ำกว่าร้ อยละ 50 หมายถึง
มีการปฏิบตั ิ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุ งมาก

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริ ษั ท สรุ ป ผลประเมิ น การปฏิ บั ติ
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 98
2. คณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ปผลประเมินการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ ใ นเกณฑ์
“ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 94
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน สรุ ปผล
ประเมิ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 99
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรุปผลประเมินการปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล อยู่ใ นเกณฑ์
“ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 92
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5. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย สรุปผล
ประเมิ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย งด้ านกฎหมาย อยู่ ใ นเกณฑ์ “ดี ม าก”
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 98
6. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ สรุ ป
ผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ย งด้ านปฏิ บั ติ ก าร อยู่ ใ นเกณฑ์ “ดี ม าก”
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 100
7. คณะกรรมการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รและ
กิจกรรมเพื่อสังคม สรุ ปผลประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์ กรและ
กิจกรรมเพื่อสังคม อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับร้ อยละ 98

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

บริ ษัทฯ ได้ ประเมินการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุดใน
ต� ำ แหน่ ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร โดยมี ห ลัก เกณฑ์
พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานและการด�ำเนินงานตาม
นโยบายที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประกอบด้ วยด้ าน 1. ความเป็ น
ผู้น�ำ 2. การก� ำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์
กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์ กบั ภายนอก 7. การ
บริ หารงานและความสัมพันธ์ กบั บุคลากร 8. การสืบทอด
ต� ำแหน่ ง 9. ความรู้ ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ และบริ การ
10. คุณลักษณะส่วนตัว โดยมีผลสรุ ปของคณะกรรมการ
บริ ษัท มีความเห็นว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้ อยละ 99

นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก
และแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก� ำหนดค่าตอบแทน มี หน้ าที่
พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับ
การเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออก
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ตามวาระ หรื อในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือก
จากผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ภ าวะผู้น� ำ วิ สัย ทัศ น์ ก ว้ า งไกล มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ป ระวั ติ ก ารท� ำ งานโปร่ ง ใส
รวมทังการให้
้
ความส�ำคัญถึงความหลากหลายของโครงสร้ าง
ของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Diversity) ที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ธุรกิจของบริ ษัทฯ มีความ
รู้ความช�ำนาญเฉพาะด้ านที่จ�ำเป็ นต้ องมีในคณะกรรมการ
เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย
รวมทัง้ ก� ำกับดูแลให้ มี การปฏิ บัติตามกลยุทธ์ ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิผล ดังนี ้
		 •
			
			
		 •
			
		 •
			
			
			
		 •
			
		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			
		 •
			
		 •
			

มีบทบาทความเป็ นผู้น�ำ มีวิสยั ทัศน์ จริ ยธรรม และ
ความซื่อสัตย์ ยึดถือหลักสูงสุดของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
มี วุฒิภาวะและความมั่นคง เป็ นผู้รับฟั งที่ ดีและ
กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
มีหลักการยึดมั่นในการท� ำงานอย่างมีมาตรฐาน
เยี่ ย งมื อ อาชี พ สามารถอุ ทิ ศ ตนอย่ า งเต็ ม ที่
โดยเฉพาะในการตัดสินใจส�ำคัญๆ ด้ วยข้ อมูลและ
เหตุผล เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
มีความหลากหลายของกรรมการในคณะกรรมการ
เช่น พื ้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ
มีความรู้ ประสบการณ์ ความช�ำนาญเฉพาะด้ าน
(Specific knowledge, experience or expertise)
แบ่ ง เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกฎหมาย ด้ าน
กฎระเบี ย บราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การประกอบ
ธุ ร กิ จ ด้ า นบัญ ชี แ ละการเงิ น โดยต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในงบการเงินและมาตรฐานบัญชี
ไม่มีลกั ษณะเป็ นบุคคลต้ องห้ ามตามที่ก�ำหนดไว้
ในกฎหมายว่า ด้ ว ยบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กัด รวมทัง้
ไม่เป็ นบุคคลที่ถกู ขึ ้นชื่อบัญชีด�ำ (Black List) จาก
องค์กรใดหรื อเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ จะต้ องเข้ าเกณฑ์
ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ อ าจเกี่ ย วข้ อง
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเหมาะสม
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นโยบาย หลักเกณฑ์ การสรรหา คัดเลือก และ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้ มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู้ บริ หารระดั บ สู ง สุ ด
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่า ตอบแทน จะเป็ น
ผู้ พิ จ ารณาและกลั่น กรองสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ
ครบถ้ วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
คุณลักษณะความเป็ นผู้น�ำ ความสามารถด้ านการบริ หาร
มีความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดี เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ

นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ พิ จ ารณาจาก
ค่าตอบแทนที่มีความสอดคล้ องความเหมาะสมกับภาระ
หน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบที่ ได้ รับมอบหมายและสามารถ
เทียบเคียงได้ กับบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
แห่ง ประเทศไทยหรื อ ที่ อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมและธุรกิ จที่ มี
ขนาดใกล้ เคียงกัน และการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ก็เป็ นแรงจูงใจให้ การปฏิบัติหน้ าที่บรรลุเป้าหมายธุรกิ จ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิผล

การฝึกอบรมกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
การปฐมนิเทศกรรมการ

บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ ารับต�ำแหน่ง
ใหม่ในคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ รับทราบนโยบาย
ธุรกิจ ลักษณะและภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้ าง
เงินทุน โครงสร้ างองค์กร ผลการด�ำเนินงาน ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ส�ำหรับการเป็ นกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
		 1. หนังสือรับรอง และข้ อบังคับบริ ษัท
		 2. รายชื่อคณะกรรมการ และรายชื่อคณะกรรมการ
			 ชุดย่อย
		 3. บทบาทหน้ าที่คณะกรรมการ และบทบาทหน้ าที่
			 คณะกรรมการชุดย่อย
		 4. จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
		 5. รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ� ำ ปี
			 (ปี ล่าสุด)
		 6. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท (ปี
			 ล่าสุด)
		 7. รายงานประจ�ำปี (ปี ล่าสุด)
		 8. แบบแสดงรายการ แบบ 56-1 (ปี ล่าสุด)
		 9. งบแสดงฐานะการเงินบริ ษัท (ปี ล่าสุด)
		10. ก� ำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
			 ประจ�ำปี

บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัท เข้ าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
หรื อหลักสูตรการสัมมนาอื่นๆ เพื่อให้ กรรมการทุกคนได้ เพิ่มพูนความรู้ เกี่ยวกับการท�ำหน้ าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริ ษัท มีดงั นี ้

รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8

นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต
นายคชาชาญ มงคลเจริ ญ
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล

DAP
ปี 2547
ปี 2547
ปี 2554
-

DCP

ACP

2547
2549
2547
2547
2548
ปี 2559
ปี 2550

ปี 2551
ปี 2548
-

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน คือ ค่าเบี ้ยประชุมให้ แก่กรรมการบริ ษัท จ�ำนวน 2,654,000 บาท
โดยมีรายละเอียดการเข้ าร่ วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้

1 นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
2 นายตู ชู วู
3 นายเว่ย ฮุย
4 นายตู ชู เฉวียน
5 นายหลิน ไท่ หยาง
6 นายซู จือ้ ชิ่ง
7		 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
8 นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
9 นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
10 นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร
12 นางรวิฐา พงศ์นุชิต
13 นายคชาชาญ มงคลเจริ ญ

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

คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย

2/2

6/6
6/6
6/6
5/6

2/2
2/2

11/11

12/12
12/12
12/12

6/6

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

150,000
75,000
133,000
20,000
95,000
95,000
519,000
492,000
436,000
436,000
203,000
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนรวมส�ำหรับ
กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เกิน 3,500,000 บาท ดังนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการแยกตามรายคณะ
1.1 คณะกรรมการบริ ษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
1.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.5 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
1.6 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ
1.7 คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

ต�ำแหน่ง

2559
(บาท/ครั้ง)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

40,000
25,000
30,000
25,000

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

20,000
20,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
ไม่ เกิน
3,500,000

ค่ าตอบแทนรวม กรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะชุดย่ อย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2559
ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ปี 2558

ปี 2557

จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน
(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท)
8
8

30.92
30.92

7
7

25.76
25.76

7
7

28.22
28.22
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2. ค่าตอบแทนอื่นๆ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิโครงการร่ วมลงทุนระหว่าง
นายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP) เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและสร้ างความรู้สกึ มีสว่ นร่ วมในความเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ
โดยมีระยะเวลาของโครงการ 5 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 และสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้เข้ าร่ วม
โครงการจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้

ระดับต�ำแหน่งงาน
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ (O1)
พนักงานระดับอาวุโส (O2)
พนักงานระดับหัวหน้ างาน (O3) ถึง พนักงานระดับผู้จดั การแผนก (M1)
พนักงานระดับผู้จดั การส่วน (M2) ขึ ้นไป

อายุงาน
10 ปีขึ้นไป
2 ปีขี้นไป
1 ปีขึ้นไป
พ้นทดลองงาน

บริ ษัทฯ จะหักเงินเดือนผู้เข้ าร่ วมโครงการทุกเดือน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ต�ำแหน่งงานของผู้เข้ าร่ วมโครงการ และบริ ษัทฯ ได้ จ่าย
เงินสมทบอีกในอัตราร้ อยละ 42 ของเงินลงทุนของผู้ร่วมโครงการ โดยมีอตั ราการหักเงินเดือนในแต่ละเดือน ดังต่อไปนี ้

ต�ำแหน่งงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
พนักงานปฏิบตั ิการ
พนักงานอาวุโส
หัวหน้ างาน
ผู้จดั การแผนก
ผู้จดั การส่วน
ผู้จดั การฝ่ าย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ าย
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

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

อัตราการหักเงินเดือนต่อเดือน (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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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริ ษัทฯ ได้ มีการแจ้ งให้ คณะกรรมการและผู้บริ หาร ทราบถึงประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ก� ำหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทฯ ที่มีหน้ าที่ต้องรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของตนเอง
คู่สมรส รวมทังบุ
้ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อ กลต. ภายใน 30 วัน ตังแต่
้ ได้ รับการเลือกตังให้
้
เป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และรายงานต่อ กลต. ภายใน 3 วันท�ำการ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานการถือหลักทรัพย์ SYNEX ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
กรรมการบริ ษัท
1 นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
2 นายตู ชู วู
3 นายเว่ย ฮุย
4 นายตู ชู เฉวียน
5 นายหลิน ไท่ หยาง
6 นายซู จื ้อ ชิ่ง
7 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
8 นายพุฒิพนั ธ์ เตยะราชกุล
9 นายสมชัย อภิวฒ
ั นพร
10 นางมาลีรัตน์ ปลื ้มจิตรชม
11 นายวิสสุต เศรษฐบุตร
12 นางรวิฐา พงศ์นุชิต
13 นายคชาชาญ มงคลเจริ ญ
ผู้บริ หาร
1 นายอนุชิต บุญญลักษม์
2 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่
3 นางสาวกิ่งแก้ ว จูทะสมพากร
4 นายไพฑูรย์ ศุกร์ คณาภรณ์
5 นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
6 นายปิ ยะสิทธิ์ ทองหยวก
7 นายวรพจน์ ถาวรวรรณ
8 นางสาวทิศากร วงศ์ใหญ่
9 นางสาวสุพร เลิศธี รปั ญญาวงศ์
10 นางสาวกมลศรี บุญแจ้ ง
11 นายเชิดชัย ศรี ค�ำรุ ณ
12 นางสาวริ สา พรภักดีวฒ
ั นา

จ�ำนวนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2558

จ�ำนวนที่ถือ
ณ 31 ธันวาคม
2559

หมายเหตุ
เพิ่ม / (ลด)

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

935,999
4,584,358
1,550,948
-

63,953
91,831
47,965
-

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

84,720
66,527
650,780
40,739
39,275
101,879
1,879
205,744
120,757
84,049
48,511

(172,035)
8,272
38,371
(14,818)
(14,419)
101,879
1,879
(14,831)
(54,818)
(86,418)
(400)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คัญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลัก
ธรรมาภิ บ าล โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามมุ่ง มั่น
ปฏิ บัติ ต ามหลัก การการก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี มี ค วาม
โปร่ งใสและมี มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับข้ อก� ำหนด
แนวทางปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ ด้ านสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้ านการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้ านบทบาทของผู้มสี ว่ น
ได้ เสีย ด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และด้ าน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริ มให้ ผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินในเรื่ องการ
ก�ำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี ้
		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
		 •
			
			
			
			
			
			

บริ ษัทฯ ได้ รับผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริ ษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies - CGR)
ประจ� ำ ปี 2559 ในระดับ ดี ม าก (Very Good)
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
บริ ษัทฯ ได้ คะแนนประเมิน 98.75 คะแนน จาก
ผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
บริษทั ฯ ได้ รับรางวัล ESG 100 Certificate ประจ�ำปี
2559 เป็ นปี ที่ 2 ติดต่อกัน จากสถาบันไทยพัฒน์
ในฐานะเป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนคุณภาพ
และเป็ น 1 ใน 9 บริ ษัทในกลุ่มเทคโนโลยี จากการ
คัดเลือกทังหมด
้
621 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีผลการ
ด�ำเนินงานโดดเด่นทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล

บริ ษัทฯ มีแนวทางปฏิบตั ิการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับ
บริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
โดยมีเนื ้อหาครอบคลุม 5 หมวด ดังนี ้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
(The Rights of Shareholders)

บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการดูแล
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ รั บ สิ ท ธิ ขั น้ พื น้ ฐานของผู้ ถื อ หุ้ นได้ อย่ า ง

ทัดเทียมกัน อาทิเช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์
ที่ตนถือครองอยู่ การได้ รับส่วนแบ่งก�ำไรจากกิจการ การ
เข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ มอบฉัน ทะให้ ผ้ ูอื่ น เข้ า ร่ ว ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้ สิทธิ ในการ
ออกเสียงลงคะแนน เช่น การเลือกตังกรรมการ
้
การก�ำหนด
ค่า ตอบแทนกรรมการ การแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละการ
ก� ำ หนดค่า ตอบแทนผู้ส อบบัญ ชี การซัก ถามหรื อ แสดง
ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
รายงานให้ ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นทีถ่ อื อยู่ นอกจากนี บริ
้ ษทั ฯ ส่งเสริม
ให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐาน ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา
ก�ำหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การ
พิ จ ารณาเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ล่ว งหน้ า ก่ อ น
วันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี ตามหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
ที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดอย่ า งชั ด เจน รายละเอี ย ดและ
วิธีการได้ เผยแพร่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมประกาศ
ผ่านเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัทฯ ที่ http://www.
synnex.co.th/investor ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ก ารประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ� ำ ปี
2559 ให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ นนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ฯ
ด� ำ เนิ น การจัด ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น
ทุก ราย ผู้ถื อ หุ้น จะได้ รั บ เอกสารประกอบวาระการ
ประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเอกสารจะ
ชีแ้ จงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและสิทธิ การ
ออกเสียงไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ระบุวนั
เวลา สถานทีจ่ ดั ประชุม แผนที่ บริษทั ฯ จัดส่งให้ ลว่ งหน้ า
ก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ� ำปี 2559
ไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่ กฎหมายก� ำหนด รวมทัง้ ได้
เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์บริษทั ฯ http://www.synnex.
co.th/investor และได้ ลงประกาศหนังสือพิมพ์ เรี ยก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 ให้ ทราบล่วงหน้ า
เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
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3. บริ ษัทฯ ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง
แทนตน โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ มของ
กระทรวงพาณิชย์ ที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ หรื อดาวน์โหลด
ได้ จากเว็บไซต์บริ ษัทฯ พร้ อมจัดเตรี ยมอากรแสตมป์
ในกรณีผ้ ถู อื หุ้นมีการมอบฉันทะโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ
4. บริ ษัทฯ จัดสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559 โดยได้ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ กับ ผู้ถื อ หุ้น ในการจัด รถรั บ -ส่ง ไว้ บ ริ ก าร และใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ จดั ให้ มีการลงทะเบียนโดย
ใช้ ระบบบาร์ โค้ ด ท�ำให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนเป็ นไป
อย่ า งรวดเร็ ว อี ก ทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ แ สดง
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ตังค�
้ ำถาม หรื อขอค�ำอธิบาย
ในวาระต่างๆ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ นอกจากนี ้ยัง
ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล การใช้
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งแต่ ล ะวาระจะใช้ วิ ธี เ ก็ บ บั ต รยื น ยั น
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และนับคะแนนโดยตรวจสอบ
จากบาร์ โค้ ด ท�ำให้ สามารถประกาศผลคะแนนได้ ทนั ที
หลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ขอตรวจสอบรายละเอียดได้ เมื่อจบการประชุม

2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายปฏิ บัติต่อ ผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเที ยมกัน
ทุกราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุน
สถาบั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นต่ า งชาติ โดยการให้ เกิ ด ความ
เท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง ทังก�
้ ำหนดข้ อห้ ามไม่ให้ มีการใช้
โอกาสหรื อ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการเป็ นกรรมการ ผู้บ ริ ห าร
ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้
ไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้น
ของบริษทั ฯ ทังนี
้ กรรมการและผู
้
้ บริหารจะต้ องมี การรายงาน
การถื อหลักทรั พย์ ครั ง้ แรกและรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ก�ำหนด
โดยส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์นกั ลงทุน
สัมพันธ์ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสําคัญ
ของบริ ษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมส�ำคัญๆ ที่สร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ผู้ถือหุ้น รวมถึงสารสนเทศที่บริ ษัทฯ
เปิ ดเผยตามข้ อกําหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผย
ต่ อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ ว ได้ นํ า ข้ อ มูล
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ

3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริ ษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายเพื่อประโยชน์ ร่วม
กันอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษัท ก�ำกับดูแลให้ มีระบบ
การจัดการเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ตามหลั ก จริ ย ธรรมองค์ ก ร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ รั บ
การปฏิบตั ิด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่ งครัด ทังผู
้ ้ ถือหุ้น
นักลงทุนสถาบัน เจ้ าหนี ้ ลูกค้ า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
บุ ค ลากรบริ ษั ท ฯ ภาครั ฐ ชุ ม ชน และสั ง คม โดยมี
แนวการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ด้ านต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนิน
ธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่ งใส ยุติธรรม เพื่อ
พัฒนากิจการให้ มนั่ คงและเติบโตต่อเนื่องและค�ำนึงถึง
ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องเท่าเทียมกัน ผ่านช่อง
ทางต่างๆ และเว็บไซต์ นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯ
อย่างสม�่ำเสมอ
2. ด้ านต่อลูกค้ า บริ ษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค สร้ างความพึงพอใจใน
มาตรฐานของสินค้ าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
การให้ ข้ อมู ล อย่ า งตรงไปตรงมาและปฏิ บั ติ ต าม
ข้ อตกลงต่อลูกค้ าอย่างเท่าเทียมกัน
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3. ด้ านต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ บริ ษัทฯ ก�ำหนด
นโยบายในการปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขัน ทางการค้ า
ที่เสรี สุจริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิภายใต้
กรอบของกฎกติกา ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และ
รักษาค�ำมัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่าง
เคร่ งครัด
4. ด้ านต่อเจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี
ตามเงื่อนไขและเป็ นธรรมต่อเจ้ าหนี ้ รวมถึงการช�ำระคืน
ตามก� ำ หนดเวลาให้ ค วามส�ำ คัญ ต่อ สิท ธิ ข องเจ้ า หนี ้
ต่างๆ เช่น การเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยเน้ นเรื่ องความถูกต้ อง ความครบถ้ วน ความรวดเร็ ว
ความโปร่ งใสของข้ อมูลที่เปิ ดเผย ทังข้
้ อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน
5. ด้ านต่อบุคลากร บริ ษัทฯ ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากร ให้ มีความรู้ ความสามารถเพื่อความก้ าวหน้ า
ในสายอาชีพ การก� ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ศัก ยภาพเพื่ อ กระตุ้น ให้ บุค ลากร มี แ รงจูง ใจในการ
ท� ำ งานให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ มให้ ความรู้
ด้ า นการออม สนับ สนุน และเสริ ม สร้ างบรรยากาศ
การท�ำงานร่ วมกันเพื่อเชื่อมความสามัคคี จัดส่งเสริ ม
การรักษาและตรวจสุขภาพประจ�ำปี จัดให้ มีสวัสดิการ
ที่ ดี และดูแ ลความปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อ มใน
การท�ำงานอย่างเหมาะสม
6. ด้ า นต่อ ภาครั ฐ บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คัญ กับ ภาครั ฐ
เช่นเดียวกับผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ โดยการก�ำหนด
แนวทางการปฏิ บัติ ต่ อ ภาครั ฐ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
สอดคล้ องตามกฎหมาย ภายในขอบเขตที่เหมาะสม
บนพื น้ ฐานของความโปร่ ง ใส ให้ ความร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานราชการทั ง้ ด้ านวิ ช าการและสนั บ สนุ น
กิ จ กรรมต่า งๆ เช่ น ร่ ว มโครงการรณรงค์ เ สริ ม สร้ าง
จิตส�ำนึกร่ วมต้ านทุจริ ต สร้ างความตระหนักและร่ วม
ต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต ในองค์ ก รและทัง้ ภาครั ฐ และภาค
เอกชน เพื่อสร้ างธรรมาภิบาลให้ เกิดขึ ้น และก่อให้ เกิด
ความสัมพันธ์ อนั ดีอย่างต่อเนื่อง
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7. ด้ านต่อชุมชนและสังคม บริ ษัทฯ ก�ำหนดกรอบนโยบาย
และก� ำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย
ตระหนักถึงการด�ำเนิ นธุรกิ จตามแนวทางการปฏิบัติ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ยึดถือเป็ นพันธกิจ
ที่บริ ษัทฯ จะต้ องด�ำเนินการทุกด้ านในเรื่ องของความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการรับฟั งความคิดเห็น
การเกื อ้ กูล แบ่ง ปั น กระจายโอกาสและการแบ่ง ปั น
ความสุขให้ กบั ชุมชนสังคมผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ค งอยู่
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ฝ่ ายในองค์ ก ร
ซึง่ จะส่งผลให้ บริ ษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจบนพื ้นฐาน
มัน่ คงของการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)

บริ ษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการเปิ ดเผยสารสนเทศทางการ
เงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยให้ มีสาระส�ำคัญเพียงพอ
ครบถ้ วน เชื่อถือได้ ในระยะเวลาเหมาะสม ทังภาษาไทย
้
และภาษาอัง กฤษ อัน เป็ นประโยชน์ เ พื่ อ การตัด สิ น ใจ
ในการลงทุน บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับที่
ก� ำ หนดโดยส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่ นของรั ฐอย่างเคร่ งครั ด ในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างโปร่ งใส ตรวจสอบได้ เช่น โครงสร้ างการถือหุ้น
การด�ำเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมี
ช่องทางหลากหลายในการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
เข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. การเปิ ดเผยข้ อมู ล รายงานประจ� ำ ปี แบบ 56-1
ผลประกอบการทุกไตรมาสและรายปี การด�ำเนินธุรกิจ
และเผยแพร่ หนังสือรับรอง ข้ อบังคับบริ ษัท บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น นัก ลงทุ น นัก ลงทุ น สถาบัน
ผู้สนใจเข้ าเยี่ยมชมกิ จการเพื่อเข้ ารั บฟั งการน�ำเสนอ
ข้ อมู ล ธุ ร กิ จ และการเข้ าร่วมกิ จ กรรมกั บ ตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงผลประกอบการต่อ
ผู้ถอื หุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้ าฟั ง ในงาน Opportunity
day การจัดประชุมนักวิเคราะห์ การจัดประชุมและ
พบปะนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงบริ ษัทฯ ยังมีการจัด
กิจกรรมส�ำคัญอื่นๆ ขององค์กรที่จดั ขึ ้นต่อเนื่อง
3. เปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารบนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย ชื่ อ -นามสกุล ต� ำ แหน่ ง
ประวั ติ ส่ ว นตั ว ประวั ติ ก ารศึ ก ษา ประสบการณ์
การถือครองหุ้นบริ ษัทฯ และภาพถ่าย
4. เปิ ดช่องทางรั บข้ อร้ องเรี ยนพร้ อมรั บฟั งความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อสงสัย จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทัง้
ภายในและภายนอกองค์ ก ร ด้ วยความสุ จ ริ ต และ
ยุ ติ ธ รรมเท่ า เที ย มกั น ผ่ า นทางจดหมายธรรมดา
ลงทะเบียน หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มายังประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
5. ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ ข้อมูล
และตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
ผ่านช่องทาง website: www.synnex.co.th/investor
หรื อส่งค�ำถามผ่าน email : IR@SYNNEX.CO.TH หรื อ
โทรศัพท์ +66 2553 8888 ต่อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

5. ด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Accountabilities of Directors)

บริษทั ฯ ให้ ความส�ำคัญในบทบาทหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย โดยจัดให้ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน ด้ านการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้
ต้ องให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ข้ อก� ำหนด ข้ อบังคับของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรั ฐ
รวมทัง้ จัด ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสม
เพียงพอ มีกลไกการตรวจสอบภายในการดูแลให้ ธุรกิ จ
ด�ำเนินการเป็ นไปอย่างโปร่ งใส มีการจัดการที่ดี มีระบบ
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บริ หารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริ หาร
ความเสี่ยงได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ใ นธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ โดย
คณะกรรมการบริ ษัท มีจ�ำนวน 13 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ
จ� ำ นวน 5 ท่ า น อี ก ทัง้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ก� ำ หนดบทบาทหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ
แต่ละคณะเพื่อการบริ หารความเสี่ยงในทุกด้ านให้ มีความ
เหมาะสม ติดตาม ดูแล วิเคราะห์ การบริ หารความเสี่ยง
ในระดับ ปฏิ บัติ ก ารแต่ ล ะฝ่ ายงานในบริ ษั ท ฯ จัด ให้มี
การประชุ ม ทุ ก เดื อ นและให้ รายงานผลการบริ หาร
ความเสี่ยงให้ กับคณะกรรมการบริ ษัท ผ่านการรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของตนเองแบบทังคณะและรายบุ
้
คคล อย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครั ง้ เพื่ อ ทบทวนว่ า ได้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลที่ ดี
ได้ อย่างเพียงพอและเพื่อเป็ นข้ อมูลสนับสนุนฝ่ ายบริ หาร
น� ำไปพัฒนาบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้
รวมทัง้ ได้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารประจ�ำปี โดยใช้ เป้าหมายและหลักเกณฑ์
ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส�ำเร็ จของแผนกลยุทธ์
เพื่อพิจารณาก� ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการเป็ น
ขวัญก�ำลังใจการด�ำเนินธุรกิจให้ เติบโตต่อเนื่อง
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นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption Policy)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส� ำ คัญ ในการประกอบธุ ร กิ จ ตามหลัก การก� ำ กับ
กิจการที่ดี การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โปร่ งใส
ปฏิ บัติตนตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครั ด และ
มุ่งมัน่ ในการต่อต้ านป้องกันการคอร์ รัปชัน่ จึงก�ำหนดให้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย บุคลากรในองค์กร และบุคคลที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ ให้ ป ฏิ บัติ ต ามและร่ ว มกัน รณรงค์
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อป้องกัน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้ เป็ นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ
ให้ ทกุ คนในองค์กรได้ ปฏิบตั ิตามภายใต้ นโยบายเดียวกัน
มีความเข้ าใจเจตนารมณ์ของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้ าน
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นภาพลักษณ์ที่ดีน�ำพาองค์กรสูก่ าร
พัฒนาเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
บริษทั ฯ มีการสือ่ สารและจัดการอบรมเรื่อง Anti-Corruption
เพื่อสร้ างความรู้ และความเข้ าใจ ให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง อัน
ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ไม่ให้ กระท�ำหรื อ
สนับ สนุน การให้ สิ น บนทุก รู ป แบบที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารดูแ ล
ไม่ให้ มีการเรี ยกร้ องรับเงิน สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นๆ
ใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ ทงั ้ ต่อบริ ษัทฯ
ต่อตนเอง ต่อครอบครัว หรื อต่อเพื่อนคนรู้ จัก หากพบมี
การกระท� ำ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบายนี ้ จะต้ อ งได้ รั บ บท
ลงโทษทางวินยั หรื อทางกฎหมาย ทังนี
้ ้ วิธีการลงโทษจะ
ขึ ้นอยู่กบั ข้ อเท็จจริ งและสถานการณ์แวดล้ อม
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งด้ านการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ได้ ในแต่ละกระบวนการการ
ด� ำ เนิ น ธุร กิ จ อย่า งสม�่ ำ เสมอ รวมถึง การก� ำ หนดวิ ธี ก าร
แก้ ไขจัด การที่ เ หมาะสมและจัด ให้ มี ช่ อ งทางการแจ้ ง
เบาะแสหรื อ การรั บ ข้ อร้ องเรี ย น ได้ ที่ ฝ่ ายบริ ห ารของ
บริ ษั ท ฯตามช่ อ งทางที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดไว้ ไ ด้ ทุก เวลาที่
พบเหตุการณ์ การกระท�ำที่ส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติ
มิชอบ

บริ ษัทฯ ได้ ลงนามเข้ าร่ วมในการแสดงเจตนารมณ์ เป็ น
“แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ า นการ
ทุจ ริ ต ” เพื่ อ แสดงถึง ความตัง้ ใจมุ่ง มั่น สนับ สนุน ในการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง เพื่อการพัฒนาองค์กรและ
ประเทศอย่างยัง่ ยืน

ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน

บริ ษัทฯ ก� ำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต
เพื่ อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัติให้ แก่กรรมการผู้บริ หาร และ
พนักงานได้ ยึดถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ สามารถร้ องทุกข์ เขียน
ข้ อร้ องเรี ย น หรื อ หากพบเห็ น การกระท� ำ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อง
สามารถแจ้ งมายังฝ่ ายบริ หาร หรื อแจ้ งเป็ นหนังสือส่งตรง
ถึงประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัทฯ มีกล่องรับข้ อร้ องเรี ยน
ที่ทางบริ ษัทฯ จัดเตรี ยมไว้ ให้ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
จะเป็ นผู้ถือกุญแจเปิ ดกล่องรับข้ อร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์ได้ แต่
ผู้เดียว หรื อสามารถแจ้ งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ ทกุ เวลาทันที

มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

บริ ษัทฯ เมื่ อได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ที่พบเห็นหรื อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท�ำของหน่วยงาน
หรื อพนักงานที่กระท�ำการไม่ถกู ต้ อง ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อบริ ษัทฯ จะจัดตัง้ คณะกรรมการขึน้ สอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง และมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มด� ำ เนิ น การ
สอบสวนพิจารณาข้ อร้ องเรี ยนอย่างเป็ นธรรม โปร่งใส และ
ใส่ใจ พร้ อมรายงานผลให้ ฝ่ายบริ หารระดับสูงรั บทราบ
ข้ อเท็จจริ งทันที พร้ อมเสนอแนวทางแก้ ไขในระยะเวลาที่
เหมาะสม รวมถึงการแจ้ งผลการตรวจสอบให้ ผ้ ูร้องเรี ยน
ทราบหลังจากที่ฝ่ายบริ หารได้ พิจารณาผลการตรวจสอบ
และเห็นชอบกับมาตรการแก้ ไขแล้ ว
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่ร้องเรียน
ด้วยความสุจริต

บริ ษัทฯ ได้ จัดช่องทางให้ กับผู้แจ้ งเบาะแสร้ องเรี ยนการ
กระท�ำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรื อพฤติกรรมมิชอบของ
บุคคลในองค์กรหรื อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
โดยผู้แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนจะต้ องระบุรายละเอี ยด
เรื่ องที่จะร้ องเรี ยน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ ส่งจดหมายธรรมดาลงทะเบียนหรื อจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ายั ง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารหรื อ
ช่องทางอื่นๆ ที่แจ้ งประกาศไว้ โดยบริ ษัทฯ จะปกปิ ดชื่อ
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ที่อยู่ และเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูลไว้
เป็ นความลับ และได้ รับการคุ้มครองระหว่างการด�ำเนิน
การสอบสวนจนเสร็ จ สิ น้ กระบวนการ โดยไม่ เ ปิ ดเผย
ข้ อ มูล ใดให้ แ ก่ บุค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เว้ น แต่
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ท่ีกฎหมายก�ำหนด อีกทังจ�
้ ำกัด
สิท ธิ เ ฉพาะผู้รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบเรื่ อ งร้ องเรี ย น
เท่านัน้
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จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริ ษัท จึงได้ ก�ำหนดให้ มี
การจัดท�ำ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Business Code of
Conduct) เพื่อเป็ นนโยบายและเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ี่ดี
ให้ กับคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ได้
เข้ าใจ ยึดถือ พึงต้ องประพฤติปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับ
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ
ซึ่งเป็ นสิ่งส�ำคัญในทิศทางเดียวกัน ให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ในการด�ำเนินธุรกิจก้ าวไปข้ างหน้ า
เติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการให้ ค วามส� ำ คัญ กับ การต้ อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังนี ้

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ต้ อ งรั บ รู้ และเข้ า ใจถึ ง ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ ค�ำสัง่ ประกาศ และ
ข้ อบังคับ ที่ออกโดยบริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) อย่างเคร่ งครัด
2. ต้ องรั บรู้ และเข้ าใจในการต้ องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้ อก�ำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและมี
ผลบังคับใช้ กับบริ ษัท ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จ� ำกัด
(มหาชน)
3. ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายในการประกอบธุรกิจ ด้ วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ถูกต้ องและเป็ นธรรม ไม่ให้ ความ
ร่ วมมือหรื อสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

4. ต้ องทบทวนความสอดคล้ องของการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างสม�่ำเสมอ
5. ให้ ความร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการในการท� ำ หน้ าที่
พลเมื องที่ ดี ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนกิ จกรรมด้ าน
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมตามความ
เหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ที่มุ่งมั่นในการบริ หารกิ จการให้ เกิ ดความเจริ ญก้ าวหน้ า
มั่ น คงและก� ำ หนดให้ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การตาม
หลักธรรมาภิบาลที่ดี ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ ของ ผู้ถือหุ้น
ทุ ก รายและผู้ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ส่ ง มอบผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมเหมาะสม รวมทังการสร้
้
างมูลค่าเพิ่มของกิจการ
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การบริ หารกิจการโดยน�ำความรู้ ความสามารถและใช้
ทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้ อย่างเต็มความสามารถ
ตลอดจนด�ำเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศรายงานผลประกอบการ
และแนวโน้ มธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นอย่ า ง
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง โดยเท่าเทียมกันสม�่ำเสมอ
และทันเวลา
3. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ ก�ำหนด
สามารถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุเ ป็ นระเบี ย บวาระการ
ประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ ารับ
การพิ จ ารณาคัด เลื อ กเป็ นกรรมการของบริ ษั ท ฯ ได้
ล่วงหน้ าก่อนมีจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
จะพิ จ ารณากลั่น กรองความเหมาะสมและน� ำ เสนอ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
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3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการดูแ ลลูก ค้ า ด้ ว ยความทัด เที ย มกัน โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ข องลูก ค้ า เป็ นส� ำ คัญ คัด สรรผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม ด้ านการให้ บริ การดูแล
ปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ าด้ วยความเอาใจใส่ ต่ อ ลู ก ค้ าอย่ า งมี
อัธยาศัยไมตรี อนั ดี ให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุดอย่าง
มืออาชีพ ยกระดับมาตรฐานการให้ บริ การก่อนและหลัง
การขายในระดับสูงขึ ้นต่อเนื่อง เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี
อย่างยัง่ ยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การคัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีที่สดุ เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ า รวมถึงการให้ ข้อมูลอันเป็ น
ประโยชน์ ต่อ การเลื อ กและตัด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสม
การเปิ ดเผยข่ า วสารข้ อมูล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
2. การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริ การภายใต้ เงื่อนไขเวลา
ที่ เ หมาะสม และจั ด ให้ มี ร ะบบการรั บ ข้ อร้ องเรี ย น
การรับฟั งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ
โดยบริ ษัทฯ จะด�ำเนิ นการต่อข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า
ทันที เพื่อจัดการกับปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนตามขันตอนโดย
้
การสืบสวนส�ำรวจพฤติกรรมแวดล้ อม ท�ำความเข้ าใจ
ต่อปั ญหา ด้ วยวิธีที่เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม อย่างดี
ที่ สุด เพื่ อให้ ลูกค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว
และน�ำประสบการณ์ ข้อผิดพลาดมาใช้ พฒ
ั นาบริ การ
ต่อไป
3. การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อผูกพันต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ า
อย่างเคร่ งครั ด รั กษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า
อย่า งจริ ง จัง รวมถึง การไม่น�ำ ข้ อ มูล ของลูก ค้ า มาใช้
เพื่อประโยชน์ ของตนเอง และหรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้ อง
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4. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทางการค้า

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
ความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บ รั ก ษา
ผลประโยชน์ ร่วมกันเพื่ อพัฒนาความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ
และการปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและเงื่ อ นไขทางการค้ า ที่
ก�ำหนดอย่างเคร่ งครัด

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. การด�ำเนินการจัดซื ้อ จัดหา ด้ วยความโปร่ งใส ยุติธรรม
ให้ ข้อมูลทัดเทียมกันและถูกต้ อง
2. การปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา ข้ อตกลง หรื อ เงื่ อ นไขทาง
การค้ า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องแจ้ ง
ให้ คคู่ ้ าได้ ทราบล่วงหน้ า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาร่ วมกัน โดยใช้ หลักของความสมเหตุสมผล
3. การคัดเลือกคู่ค้าเป็ นไปอย่างยุติธรรม ไม่เรี ยก ไม่รับ
หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคูค่ ้ า รวมถึงต้ อง
รักษาความลับของคู่ค้า ไม่น�ำข้ อมูลของคู่ค้ามาใช้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง หรื อกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าให้ สอดคล้ องตามหลักสากล
ภายใต้ ก รอบของกฎหมาย และหลัก ปฏิ บัติ ก ารแข่ง ขัน
ทางการค้ ากับผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งต้ องมี
การแข่งขันและพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันทางการค้ าจึง
ต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ อง แข่งขันกันอย่างเสรี มีความเสมอภาค
และเป็ นธรรมควบคู่กนั

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้ ความร่ วมมือในการแข่งขันทางการค้ าอย่างยุติธรรม
และโปร่ งใสเพื่อสร้ างภาวะตลาดที่ดี
2. ไม่ ล่ ว งละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ต ามกฎหมายของคู่ แ ข่ ง ทาง
การค้ าและไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
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3. ไม่ ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย งของคู่ แ ข่ ง ทางการค้ าด้ วยการ
กล่า วหา หรื อ โจมตี คู่แข่ง โดยปราศจากข้ อ มูลความ
เป็ นจริ ง

6. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการให้ ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ เพิ่มขีดความ
สามารถของพนักงาน รวมถึงการร่ วมกันสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี การให้ โอกาสแสดงออกและรับฟั งความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะของพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งเสมอภาค
ทัดเที ยมกัน ส่งเสริ มให้ มีการท� ำงานร่ วมกันเป็ นที ม ให้
ความร่ ว มมื อ กัน ในการท� ำ งาน ให้ เ กี ย รติ ซึ่ง กัน และกัน
ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมการ
ท�ำงานให้ เอือ้ อ�ำนวยต่อการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม ด้ วย
ตระหนัก ว่า พนัก งานทุก คนเป็ นปั จ จัย ส� ำ คัญ ของความ
ส�ำเร็ จ ความก้ าวหน้ าและความเจริ ญเติบโตของธุรกิจที่
ยัง่ ยืน

แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้ โอกาสทั ด เที ย มกั น ในการว่ า จ้ าง การแต่ ง ตั ง้
การโยกย้ าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ความเหมาะสมกับลักษณะงาน ด้ วยคุณธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ง บุคคลใด อันเนื่องจากเชือ้ ชาติ
สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรื อ
สถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนให้ ความเคารพต่อศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
และสิ ท ธิ ขั น้ พื น้ ฐานของมนุ ษ ยชนอย่ า งเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
2. ให้ การส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาความรู้ ความสามารถ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยก�ำหนดจัดหลักสูตร
การฝึ กอบรมและชั่ ว โมงการฝึ กอบรมที่ เ หมาะกั บ
พนัก งาน ให้ มี ก ารอบรมภายในและอบรมภายนอก
อย่างทัว่ ถึงสม�่ำเสมอและตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่าง
ครบถ้ วน
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3. ให้ การส่งเสริ มการมีวฒ
ั นธรรมที่ดี การพึงปฏิบตั ิตนต่อ
ผู้ร่วมงานโดยการให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน การเคารพใน
สิทธิ ส่วนบุคคล ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความ
มี น� ำ้ ใจ ช่ ว ยเหลื อ แนะน� ำ แก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น ในการ
ท� ำ งาน ทุ่ ม เท ขยั น หมั่ น เพี ย ร เรี ยนรู้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงานยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทฯ
ร่ วมกันเป็ นส�ำคัญ
4. ให้ ผ ลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งานอย่า งเป็ น
ธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิ บัติ ง าน รวมถึ ง การให้ โ อกาสความ
ก้ าวหน้ าในต�ำแหน่งหน้ าที่อย่างเหมาะสมยุติธรรมโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. ให้ ก ารส่ง เสริ ม ดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในสถานที่
ท�ำงานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและให้ การดูแลด้ าน
สุขอนามัยที่ดีของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
6. ให้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับพนักงานอย่างเคร่ งครัด และเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน
สามารถแจ้ งเรื่ องหรื อร้ องทุกข์อนั เนื่องจากพบเรื่ องที่สอ่
ไปในทางผิดระเบียบข้ อบังคับหรื อกฎหมาย หรื อได้ รับ
ความเดือดร้ อน หรื อได้ รับความไม่เป็ นธรรม โดยจัดให้
มีช่องทางแจ้ งเรื่ องร้ องทุกข์ ตามที่บริ ษัทฯ ก�ำหนดไว้
เพื่อให้ ได้ รับการแก้ ไขในวิธีทางที่ถกู ต้ องและรวดเร็ ว

7. การปฏิบัติต่อสังคม

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้ อม โดยการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด�ำเนินธุรกิจด้ วย
ความเป็ นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ ความส�ำคัญต่อ
การปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ที่มีต่อผู้บริ โภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้ อม การ
พัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ความส�ำเร็ จของ
ธุรกิ จจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรั บผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ให้ การสนั บ สนุ น ในการมี ส่ ว นร่ วมกั บ กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะกิจกรรมของท้ องถิ่นที่
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิ จ โดยค� ำนึงถึงความเหมาะสม
และประโยชน์ที่ชมุ ชนและสังคมจะพึงได้ รับ
2. ให้ ความส�ำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ ชมุ ชนและ
สัง คมเกิ ด การพัฒ นาและพึ่ ง พาตนเองได้ โดยการ
สนั บ สนุ น ด้ านการศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนที่ อ ยู่ ท้ องถิ่ น ที่
ห่างไกลด้ วยการส่งมอบและการบริ จาคสื่อการเรี ยน
ก า ร ส อ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ พ ร้ อ ม อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ที่บริ ษัทฯ จัดจ�ำหน่าย
3. ให้ ก ารส่ ง เสริ ม สนับ สนุน การเรี ย นรู้ และการพัฒ นา
ทักษะกับนักศึกษาช่างวิชาชีพ เยาวชนและประชาชน
ทั่ว ไป เพื่ อ น� ำ ไปประกอบอาชี พ สร้ างรายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัว โดยการให้ การอบรมและสอนวิชาช่างเทคนิค
การซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมบริ จาคเครื่ องมือช่าง
และชิน้ ส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้ แล้ วสามารถ
น� ำ กลับ มาใช้ ใ หม่ อี ก ทัง้ เป็ นการช่ ว ยลด e-waste
ขยะไอที
4. ให้ ก ารสนับ สนุน และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมจิ ต อาสาของ
พนักงานที่ เป็ นคุณประโยชน์ ทุกด้ าน เพื่ อให้ ทุกคนมี
จิ ตส�ำนึก มี ความเสียสละเพื่ อส่วนรวม และมี ความ
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
5. ให้ ความส�ำคัญต่อการท�ำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�ำนง
ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ กรอบจริยธรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สัง คมและดูแ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง การให้
ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับด้ าน
เคารพสิทธิมนุษยชน

8. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบาย
ใ ห้ ค ว า ม ส� ำ คั ญ ต่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(Environmental) มุ่งเน้ นให้ การใช้ ทรัพยากรอย่างรู้ ค้ มุ ค่า
สร้ างเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริ มให้ ช่วยกันดูแลรักษา
ปกป้ อง ฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ ม ระบบนิ เ วศ และอนุ รั ก ษ์
ธรรมชาติให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืน
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แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเลื อ กใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
บรรจุภัณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์
ที่ย่อยสลายง่ายได้ ตามธรรมชาติ
2. กระบวนการด�ำเนินธุรกิจบางกิจกรรมอาจมีผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้ ความส� ำ คั ญ ต่ อ
กระบวนการก�ำจัดของเสียจากการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ถูกวิธี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยให้ มีการใช้
ทรัพยากรหรื อการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ ก ารสนับ สนุน พนัก งานในองค์ ก รได้ เ รี ย นรู้ วิ ธี ก าร
อันเกี่ยวกับการรักษา ปกป้อง ฟื น้ ฟู สิ่งแวดล้ อม และ
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างถูกต้ อง
4. เสริ มสร้ างคุณค่าปลูกฝั งจิตส�ำนึกให้ พนักงานทุกระดับ
สนใจในสิ่ ง แวดล้ อม มุ่ ง สร้ างสรรค์ แ ละอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่มี
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรม 5 ส
เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ ใหม่ โครงการน�ำกล่อง
บรรจุภัณฑ์ มาหมุนเวี ยนใช้ ในธุรกิ จให้ เกิ ดประโยชน์
สูงสุดประหยัดทรัพยากรและลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยองค์กร
โครงการจัดการด้ านพลังงาน การประหยัดพลังงาน
โดยการตัง้ คณะท� ำ งานก� ำ หนดนโยบายการอนุรั ก ษ์
พลัง งาน เพื่ อ ติ ด ตามประเมิ น ผลลดการใช้ พ ลัง งาน
อย่างเกิดประสิทธิภาพเป็ นรู ปธรรม
5. ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีความรู้ ความเข้ าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�ำไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social ResponsibilitY: CSR)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ� ำกัด (มหาชน) เป็ นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิ จ
และสังคม มีความมุ่งมัน่ น�ำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility)เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อันจะน�ำไปสู่ความเข้ าใจและสามารถตอบสนองความต้ องการของสังคมในทุก
มิติ รวมถึงการให้ ความร่ วมมือในการปกป้องสิ่งแวดล้ อม การใช้ ทรั พยากร
อย่างรู้คณ
ุ ค่า การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อการรักษา
ทรัพยากรให้ กบั คนรุ่นหลัง ที่ส�ำคัญ คือ การประยุกต์แผนการด�ำเนินธุรกิจ
และสัง คมให้ เ ป็ นไปตามแนวพระราชด� ำ ริ “ความพอเพี ย ง” อย่า ง
กลมกลืนก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในธุรกิจ (Sustainable) และประการ
สุดท้ าย คือ การปลูกจิตส�ำนึกคนในองค์กรให้ ร้ ู จกั การเสียสละ มี
จริยธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ บริษทั ฯ จึงก�ำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธ์ ทัง้ นี ้ ความส�ำเร็ จของธุรกิ จจะเติบโตควบคู่
ไปกั บ การดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม
อย่างยัง่ ยืน

นโยบายและแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น การด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
ตัง้ แต่เริ่ มก่อตัง้ กิ จการจนถึงปั จจุบันมาอย่างต่อเนื่ อง
และยังให้ ความส�ำคัญอย่างยิ่ง ได้ ก�ำหนดเป็ นนโยบายของ
องค์กร “การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้ วย
ความเป็ นธรรม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การให้ ความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม การค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ที่มีตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และตระหนักถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
อย่ า งยั่ ง ยื น การให้ ความส� ำ คัญ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มพั ฒ นาชุ ม ชน
ใกล้ เคียงและสังคมทีอ่ ยูห่ า่ งไกลให้ มคี วามเจริญก้ าวหน้ า” บริษทั ฯ รณรงค์
ให้ พนักงานทุกระดับมีจิตอาสามีส่วนร่ วม โดยการจัดตังคณะท�
้
ำงานด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริ หารจัดการโครงการด้ าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมทุกโครงการทังโครงการระยะสั
้
นและโครงการระยะ
้
ยาวขององค์กรให้ เกิดผลได้ จริ งในทางปฏิบตั ิและมีความต่อเนื่อง อีกทัง้ บริ ษัทฯ
ได้ แต่งตังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อ
สังคม มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการช่วยกลัน่ กรองเสนอแนะข้ อคิดเห็นให้ คณะท�ำงาน
ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ในสิ่งอันเป็ นประโยชน์ในการด�ำเนินกิจกรรมพร้ อมสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่อบุคคลภายในและภายนอกได้ รับทราบ รวมถึงการจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคมรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัท รั บทราบ
ทุกไตรมาส โดยยึดแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้ :
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แนวทางการปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• ให้ข้อมูลส�ำคัญ และจ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนิน
ธุรกิจและเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้น

ที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ก�ำกับดูแลกิจการ
• มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่
เพียงพอทั้งทางด้านการเงิน
และกลไกการตรวจสอบภายใน
อย่างโปร่งใส
• มีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอ ได้ประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับธุรกิจ

บริ ษัทฯ ก�ำหนดแนวทางและมาตรการการประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ น
ธรรมอย่างชัดเจน ครอบคลุมในประเด็นส�ำคัญ ยึดถื อแนวทางในการ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้ มาจากการ
ด�ำเนินงานที่ไม่ถกู ต้ อง หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่ งใส รณรงค์ ให้ พนักงาน
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยก�ำหนด
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อก่อให้ เกิด
ความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ยวข้ อง ส่งผลดีตอ่ องค์กรระยะยาว

• การดูแลผลประโยชน์ของ

ด้านสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น

ด้านความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
บริษัท

ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายทุ ก กลุ ่ ม
ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ แ ละได้ รั บ
การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น ธรรม
ทัดเทียมกัน

การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน
การสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

บทบาทของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

บริ ษัทฯ จัดซื ้อสินค้ าจากแหล่งผู้ผลิต ผู้จดั จ�ำหน่าย โดยได้ รับ
ความยินยอมจากผู้ผลิตสินค้ า ผู้จ�ำหน่ายอย่างถูกต้ องและ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูผลิตสินค้ า น�ำเสนอขายสินค้ าอย่างเท่าเทียม
ภายใต้ เงือ่ นไขกลไกของตลาดและข้ อก�ำหนดในการจัดซื ้อ ท�ำให้
ได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ ได้ รั บ การแต่ง ตัง้ เป็ นผู้จัด จ� ำ หน่า ยสิน ค้ า
มากกว่า 50 ตราสินค้ าระดับโลก

นโยบายส่งเสริมการแข่งขันเสรี

• การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่าง

เพียงพอ และถูกต้องครบถ้วน
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น
		 - รายงานประจ�ำปี และแบบ 56-1
		 - การแถลงผลประกอบการในงาน
Opportunity Day
		 - การจัดประชุมนักวิเคราะห์
			 Analyst Meeting
		 - การพบปะนักลงทุน กองทุนใน
			 และต่างประเทศ Roadshow
		 - Web Site : www.synnex.co.th
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แนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

• การเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
• มีระบบการบริหารการจัดการ
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• ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบการจั ด การเพื่ อ
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว น
เสี ย ตามหลั ก จริ ย ธรรมองค์ ก รและให้ มี
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ด้วยความเสมอภาคกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
เจ้าหนี้ ลูกค้า คูค่ า้ พันธมิตรธุรกิจ ภาครัฐ
บุคลากร สังคม และชุมชน

บริ ษัทฯ สนับสนุนการแข่งขันอย่างเสรี ตามกลไกของตลาด
อย่างเต็มที่ ทังกั
้ บผู้ผลิตสินค้ าและผู้บริ โภค จะเห็นว่าบริ ษัทฯ
เป็ นผู้จดั จ�ำหน่ายสินค้ าไอทีหลากหลายประเภท และมีหลาย
ตราสินค้ าทีม่ กี ารผลิตสินค้ าในประเภทเดียวกันแต่ละตราสินค้ า
ต่างก็ต้องคัดสรร และผลิตสินค้ าทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ เข้ าแข่งขันในตลาด
เสมื อนเป็ นกระจกสะท้ อนศักยภาพของแต่ละแบรนด์ สินค้ า
เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ท�ำให้ เกิด
การแข่งขันเสรี ผู้บริ โภคก็สามารถเลือกซื ้อสินค้ า ได้ หลากหลาย
ที่สามารถตอบสนองการใช้ งานที่ดีที่สดุ

การสร้างความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อ

บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญในเรื่ องของการให้ ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
ข้ อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เพือ่ ใช้ ในการประกอบการตัดสินใจก่อนซื ้อ
สินค้ าของลูกค้ าอย่างสม�่ำเสมอ คุณสมบัติ การรับประกันสินค้ า
ราคาสินค้ า ผ่านสื่อการตลาดต่างๆ เช่น Web Site SYNNEX,
Price List SYNNEX (online), วารสารของบริษทั (SYNNEXTRA)
เป็ นช่องทางในการน�ำเสนอเกี่ยวกับสินค้ าและเทคโนโลยี ผลการ
ด�ำเนินงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงข่าวสาร
ด้ านต่างๆ ทีเ่ กิดขึ ้นเพือ่ ให้ ประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบ สือ่ สิง่ พิมพ์
ที่รวบรวมข้ อมูลข่าวสารด้ านนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมไอที ตลอดจนข่าวสารด้ านการบริการ และกิจกรรม
ของบริษทั ฯ อย่างครบถ้ วน ตีพมิ พ์เป็ นราย 45 วัน กระจายผ่าน
ตัวแทนจ� ำหน่ายซินเน็คฯ ทัง้ ใน กรุ งเทพฯ ปริ มณฑล และ
ต่างจังหวัดทัว่ ประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา และยังได้ เพิม่
ช่องทางการเผยแพร่ ผา่ น www.synnex.co.th เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ มีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารด้ านนวัตกรรมไอทีอย่างรวดเร็ว โดยไม่มคี า่ ใช้ จา่ ย
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การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดี เพื่อความพึงพอใจ
มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ด้วยความทัดเทียมกันอย่างยุติธรรมตามกระบวนการท�ำธุรกิจของซินเน็ค อาทิ

• การคัดเลือกสินค้ าทีน่ ำ� มาจัดหน่าย เลือกผลิตภัณฑ์เป็ นมิตรต่อผู้ใช้ และสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น เทคโนโลยี
ทีม่ อี ายุการใช้ งานทีเ่ หมาะสม ประหยัดพลังงาน ในงบประมาณทีล่ กู ค้ าเลือกเองได้
• การบริการหลังการขาย มีทมี งานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญตอบค�ำถามผู้ใช้ และบริการซ่อม เพือ่ ยืดอายุการใช้
งานอุปกรณ์ และเพือ่ ช่วยลดขยะไอที เพือ่ ให้ ผ้ ใู ช้ ใช้ งานอย่างคุ้มค่า
• การเปิ ดรับข้ อเสนอแนะจากลูกค้ าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สนิ ค้ า ให้ คำ� ปรึกษาการใช้ งาน แนะน�ำในสิง่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ รวมถึงการให้ บริ การหลังการขายที่ดี เช่น การรับประกันสินค้ า ตรวจสอบระยะเวลารับประกัน
การซ่อมสินค้ า การส่งเคลมสินค้ า และท�ำหน้ าที่รวบรวมปั ญหาของตราผลิตภัณฑ์แจ้ งกลับไปยังผู้ผลิต
เพื่อรับทราบปั ญหา แก้ ไข พัฒนาสินค้ าที่ดีขึ ้นของผู้ผลิต เพื่อส่งมอบสินค้ าที่ดีตอ่ ผู้บริ โภค และเกิดความ
เป็ นธรรมต่อผู้บริโภค

STEP 01

STEP 02

STEP 03

STEP 04

STEP 05

การคัดเลือกสินค้า

ระหว่างการขาย

การรับประกัน

ความพึงพอใจ
ความเชื่อใจ

การรับรอง
มาตรฐาน และ
คุณภาพสินค้า

• ทดสอบสินค้า
• ผลิตภัณฑ์ที่ดีและเป็น
ที่นิยมของตลาด

• สุ่มตรวจสอบ
• ให้ความรู้และข้อมูล
การใช้สินค้า

• มีทีมงานเชี่ยวชาญ
ด้านสินค้า
• มีศูนย์บริการ
ทั่วประเทศ

• ได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้ผลิตชั้นน�ำ
• สอบถามการให้
บริการ

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า

เลือกซื้อสินค้าไอทียังไงให้กรีน
ฉลาดเลือกสินค้าไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สังเกตง่ายๆ จากฉลากบนผลิตภัณฑ์ ดังนี้

• ISO9001
• ISO14001
• NECTEC

เลือกสินค้าไอทีที่ได้รับ Energy Star
จะประหยัดพลังงานลงได้ถึง
20 - 30 %

เลือกสินค้าไอทีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากฉลากบนผลิตภัณฑ์ดังนี้
เลือกสินค้าไอทีที่ได้รับ Energy Star จะประหยัด
พลังงานลงได้ถึง 20 - 30 %

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบที่ต้องส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ดี เพื่อให้
ผู้บริ โภคได้ รับสินค้ าและบริ การที่มีมาตรฐานเกิดความเชื่อมัน่ ในสินค้ าและ
บริ การ ส่งผลต่อยอดขายเติบโต ธุรกิจเกิดความมัน่ คงยัง่ ยืน

สินค้ าและตอบค�ำถาม และเพิ่มความสะดวก
โดยมีระบบตรวจสอบข้ อมูลสินค้ าบนมือถือเพื่อ
ลูกค้ าเข้ าถึงข้ อมูลสินค้ าได้ สะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น

บริ ษัทฯ พัฒนาวางระบบการบริ หารคลังสินค้ าและจัดส่งเป็ นระบบปฏิบตั ิ
การจัดการคลังสินค้ าอัจฉริ ยะ (ASRS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบ
สิ น ค้ า ให้ ลู ก ค้ าได้ รั บ สิ น ค้ าถู ก ต้ องรวดเร็ ว และลดต้ นทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การด�ำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

การให้บริการหลังการขายที่ดี

บริ ษั ท ฯ มี ศูน ย์ บ ริ ก ารกระจายทั่ว ทุก ภาค แบ่ ง เป็ นศูน ย์ บ ริ ก ารซิ น เน็ ค
มากกว่า 11 แห่ง และศูนย์บริ การที่ได้ รับการแต่งตังโดยซิ
้
นเน็คมากกว่า
60 แห่งทัว่ ประเทศ และบริ ษัทฯ พัฒนาวางระบบการท�ำงานฝ่ ายบริ การ
ลูกค้ า ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น สร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าในบริ การ
หลังการขาย เช่น พัฒนาระบบตรวจสอบระยะเวลาของการประกันสินค้ า
ระบบการตรวจสอบสถานะสินค้ าที่ น�ำมาซ่อมได้ ด้วยตนเองบนเว็บไซต์
หรื อฝากค�ำถามเกี่ยวกับสินค้ าได้ ตลอดเวลา มี Call Center บริ การรับเรื่ อง

บริ ษัทฯ ให้ บริ การหลังการขายที่ดี เมื่อลูกค้ าซื ้อ
สิ น ค้ าแล้ วท� ำ หลั ก ฐานการซื อ้ หายให้ แจ้ ง
หมายเลข serial number ของสินค้ า บริ ษัทฯ มี
ระบบการจัดเก็ บข้ อมูลตาม Serial Number
สินค้ าที่ขายให้ กบั ลูกค้ าเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
กับลูกค้ ากรณีสินค้ ามีปัญหาต้ องการเข้ ารับการ
บริ การจากศูนย์บริ การบริ ษัทฯ สามารถน�ำสินค้ า
เข้ ารับบริ การได้ ทนั ที สามารถท�ำให้ ตรวจสอบ
อายุการประกันและเงื่อนไขการประกันสินค้ าได้
จาก Serial Number ตามฐานข้ อมูลที่เก็บไว้ ได้
รวดเร็ วและสะดวกต่อลูกค้ า
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ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการท�ำงาน
และด้านอาชีวอนามัย

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ให้ ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิ
ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
เสริมทักษะความรู้ ให้ ทำ� งานในระดับมืออาชีพ บรรจุพนักงานให้
เหมาะกับงาน การปฏิบตั แิ ละการให้ โอกาสก้ าวหน้ าในต�ำแหน่ง
งานกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม จัดให้ มีสวัสดิการที่ดี
สภาพแวดล้ อมการท�ำงานถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย มี
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก การจ้ างงานยุตธิ รรม การจ่ายค่าจ้ างและ
ผลตอบแทนตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของ
พนักงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์เพือ่ ให้ พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
มีความสุขและมีความมัน่ คง

การจ้างงาน

บริษทั ฯ จัดให้ มกี ารจ้ างงานเหมาะสมทัดเทียมกัน ทุกเพศ เชื ้อชาติ
ศาสนา การจ่ า ยค่ า จ้ า งผลตอบแทนตามหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ชัว่ โมงการท�ำงาน วันหยุดประจ�ำสัปดาห์ วันหยุด
พักผ่อนประจ�ำปี การคุ้มครองสตรี มีครรภ์ และด้ านอื่นๆ ใน
มาตรฐานทีส่ งู กว่ากฎหมายก�ำหนด

การพัฒนาพนักงาน

บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็ น
ระบบและต่อ เนื่ อ ง ส่ง เสริ ม การสร้ างองค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้
เสริ มสร้ างแรงจูงใจให้ บคุ ลากรได้ พฒ
ั นาขีดความสามารถเพื่อ
รองรับการขยายกลุม่ ธุรกิจ และเพือ่ ความก้ าวหน้ าในสายอาชีพ
ของพนักงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ พนักงานเกิดความผูกพัน
อยูแ่ ละเติบโตกับองค์กรระยะยาว

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษทั ฯ วางระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทุก 6 เดือน โดย
ใช้ KPI เป็ นตัวชี ้วัดความส�ำเร็จในงาน เพือ่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานเป็ นรูปธรรม รวมถึงการประเมินด้ านความรู้ ทักษะ พฤติกรรม
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการให้ ความร่วมมือในการท�ำ
กิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคูก่ นั ไป ผลคะแนน
การประเมินมีผลต่อการได้ รับผลตอบแทน และความก้ าวหน้ าใน
สายอาชีพอย่างเป็ นธรรมตามความรู้ความสามารถ

การจัดสวัสดิการพนักงาน

บริษทั ฯ มีการจัดตังคณะท�
้
ำงานด้านสวัสดิการพนักงาน โดยมาจาก
การเลือกตังของพนั
้
กงาน เพือ่ ส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือกันใน
การดูแลสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์ตอ่ พนักงานในองค์กรในทุกๆ
ด้ าน อาทิเช่น สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�ำปี สวัสดิการประกัน
สุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนเงินส�ำรองเลี ้ยงชีพ
สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (EJIP) สวัสดิการกองทุน
การศึกษาบุตรธิดาพนักงาน สวัสดิการอาหารเช้า สวัสดิการชุดฟอร์ม
สวัสดิการจัดให้มหี ้องออกก�ำลังกาย ห้องสันทนาการ ห้องคาราโอเกะ
ที่นงั่ พักผ่อนอ่านหนังสือ และจัดให้ มีโครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัด
ใหญ่ให้ พนักงานในช่วงเกิดโรคระบาด สวัสดิการเงินผ่อนซื ้อ
สินค้ าบริษทั ฯ ช่วยจัดหาแหล่งเงินกู้ยมื ดอกเบี ้ยพิเศษเพือ่ ซื ้อทีอ่ ยู่
อาศัยจากธนาคาร การจัดให้ มีการแนะน�ำการออมเงินให้ ถกู วิธี
เพือ่ ให้ กบั พนักงานรู้จกั การจัดสรรเงินหรือเพือ่ การออมเงิน มีเงิน
เก็บไว้ ใช้ ในยามเกษียณกับสถาบันการเงินต่าง ๆ

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานที่
ท�ำงานเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
เป็ นส�ำคัญ มี จป. วิชาชีพรับผิดชอบจัดท�ำแผน
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยตามกฎหมายก�ำหนด เช่น
การติดป้ายเตือนด้ านความปลอดภัย การจัดหา
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการท�ำงานและ
เครื่ องจักร การตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ฝุ่ น
สารเคมี แสง เสียง การตรวจวัดคุณภาพน� ้ำทิ ้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้ านต่างๆ
เช่น การจัดการอบรมและการซ้ อมป้องกันและ
ระงับอัคคีภยั การจัดกิจกรรม 5ส และการจัดให้ มี
พยาบาลวิชาชีพประจ�ำห้ องพยาบาล มีเวชภัณฑ์
พร้ อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาสามัญประจ�ำ
บ้ าน เป็ นต้ น
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การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม

บริ ษัทฯ มีกิจกรรมในการช่วยพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม
ต่อ เนื่ อ งตัง้ แต่ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท ฯ ต่อ มาได้ มี แ นวคิ ด ริ เ ริ่ ม ท� ำ
โครงการระยะยาวโครงการแรกน�ำร่อง คือ โครงการห้ องสมุด
ไอทีเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย “Library IT by Synnex” ด้ วย
ตระหนัก ถึ ง การมี ส่ว นร่ ว มในการช่ ว ยพัฒ นาชุม ชนและ
สังคมด้ านเทคโนโลยีการศึกษาของประเทศในวงกว้ างและ
เป็ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที่ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
เทคโนโลยี จึงเป็ นส่วนหนึง่ ของจุดเริ่มต้ น
ต่อมาในปี 2557 บริ ษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องระยะยาว คือ
“โครงการช่ างนอกกรอบ” วัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชน
สายวิชาชี พในท้ องถิ่ นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ เพิม่ ความรู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ

ได้ เรียนรู้จากอุปกรณ์ไอทีทบี่ ริษทั ฯ ให้ การสนับสนุนช่วย
ต่อยอดความคิดให้ เยาวชนน�ำไปพัฒนาให้ เห็นผลใช้ ได้
จริ ง ทัง้ สามารถสร้ างรายได้ ภาคครั วเรื อนในชุมชน
โครงการนี ้ยังได้ รบั การสนับสนุนจากคูค่ ้ าส�ำคัญๆ ระดับ
สากลเข้ ามามีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าร่ วมกัน
ระหว่ า งองค์ ก รและสัง คมให้ มี ค วามพร้ อมยิ่ ง ขึ น้
นอกจากนี “ช่
้ างนอกกรอบ” ยังคงปลูกฝั งให้ กบั ผู้เข้ าร่วม
รับการอบรมมีจิตส�ำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้ อมควบคู่
กันไป เพือ่ ลดปั ญหา e-waste ทีก่ �ำลังเป็ นปั ญหาของ
โลกเราในปั จจุบนั
ถึงวันนี โครงการช่
้
างนอกกรอบได้ ดำ� เนินการผ่านมาแล้ ว
4 ปี โดยมีสถานศึกษาทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ รวมไปถึงการ
ได้ รับเครื่ องมือเพื่อน�ำไปสอนต่อให้ กบั นักศึกษาได้ ฝึก
ปฏิบตั ิ ตลอดจนการน�ำความรู้และเครื่องมือออกบริการ
ชุ ม ชนภายใต้ โครงการ FIX-IT ของสถาบัน การ
อาชีวศึกษาทังสิ
้ ้น 52 สถานศึกษา อาจารย์ที่เข้ าร่วม
อบรมหลักสูตรการใช้ เครื่ องมือเพื่อถอดอุปกรณ์ SMD
ทังสิ
้ ้น 126 คน มีนกั เรี ยนที่เข้ าอบรมหัวข้ อ IT Trend
Update จ�ำนวนทังสิ
้ ้น 488 คน
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โครงการจิตอาสาเพื่อปลูกจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับกลุ่มพนักงานบริษัท

โครงการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
ส่ ง มอบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การศึ ก ษากั บ ห้ องสมุด สภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ปี ที่ 7 ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 8 โรงเรียน ดังนี ้
• โรงเรียนบ้ านท่าสัก จ.อุตรดิตถ์
• โรงเรียนบ้ านในเมือง จ.อุตรดิตถ์
• โรงเรียนบ้ านหนองตาคง จ.นครราชสีมา
• โรงเรียนบ้ านระกาย จ.นครราชสีมา
• โรงเรียนบ้ านเขาวง จ.อุทยั ธานี
• โรงเรียนอนุบาลบ้ านไร่ จ.อุทยั ธานี
• โรงเรียนชุมชนบ้ านถ่อน จ.หนองคาย
• โรงเรียนบ้ านเขียงหวางสร้ างลาน จ.อุดรธานี
• ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เพือ่ น้ อง จ�ำนวน 33 เครื่อง
		 ให้ กบั โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี
• ส่งมอบ Flash Drive ให้ กบั โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ
		 สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ ในโอกาสเฉลิม
		 พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559
• ส่งมอบคอมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ กบั
		 พระในวัดป่ าชิคาโก
• ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำ� นวน 10 เครื่องให้ กบั โรงเรียนพัฒนา
		 ต้ นน� ้ำขุนคอง จ.เชียงใหม่
• ส่งมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ Wi Fi
		 จ�ำนวน 5 ชุด ในโครงการทุนนี ้ พีใ่ ห้ น้อง ตลอดจนร่วมซ่อมแซมห้ อง
		 คอมพิวเตอร์ ให้ กบั โรงเรียน บ้ านลุมพุกคูวงศ์ จ.ศรีสะเกษ
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• โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้
กับโรงเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดกรมอาชีวศึกษา

1 การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน
2 การท�ำกิจกรรมสันทนาการและบริจาคสิง่ ของ ให้ กบั เด็กนักเรียนศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้ านท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี
3 การท�ำจิตอาสาบูรณะวิหารหลวงปู่ ทวด วัดค�ำพราน จ.สระบุรี
4 การช่วยก่อสร้ างห้ องสมุด ศศช.บ้ านทีกอโกล จ.ตาก
5 การร่วมท�ำบุญสร้ างอุโบสถและศาลาปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ณ วัดบางปลากด จ.นครนายก
6 การเข้ าร่วมโครงการเพือ่ รณรงค์ให้ บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจในประเทศไทยตระหนัก
ถึงการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิเด็ก ในทีป่ ระกอบการและสถานทีช่ มุ ชน โดยใช้
หลักของ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ" (Children's Rights and
Business Principles: CRBP) ซึง่ เป็ นความร่ วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
7 การเข้ าร่วมโครงการ Age Friendly Society กับสถาบันไทยพัฒน์ เพือ่ การ
ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงสังคมผู้สงู อายุ พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ในกลุม่ ผู้สงู วัย ตลอดจนพัฒนาธุรกิจให้ พร้ อมรองรับ
ต่อการเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุของประเทศไทย
8 การจัดกิจกรรมรักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสร้ างความสามัคคี ประจ�ำปี
เช่น การพาไปปฏิบตั ธิ รรมนอกสถานที่ การจัดอบรมธรรมะทีบ่ ริษัทฯ ให้ กบั
พนักงานและชุมชนใกล้ เคียงได้ เข้ าร่วมฟั งธรรมะ

• โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โรงเรียนเทศบาล 1
(วัดเทวสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี
• กิจกรรมสันทนาการและบริจาคสิ่งของ ให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี
• โครงการบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
ทุก 3 เดือน

• มอบคอมพิวเตอร์จ�ำนวน 10 เครื่องให้กับโรงเรียนพัฒนาต้นน�้ำขุนคอง จ.เชียงใหม่

• ซินเน็คฯ มอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
• โครงการนําร่องสถาบันไทยพัฒน์ "สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ" (CRBP)
• โครงการทุนนี้ พี่ให้น้อง
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ด้านสิ่งแวดล้อม
บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดเป็ นนโยบายและให้ ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืน ด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental) มุง่ เน้ นให้ การใช้ ทรัพยากร
อย่างรู้ค้ มุ ค่า สร้ างเป็ นวัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมให้ ชว่ ยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ยัง่ ยืน เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ไม่มสี ว่ นผสมของสารเคมีเจือปน การจัดกิจกรรม 5 ส การน�ำกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
มาหมุนเวียนใช้ ในธุรกิจ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดลดต้ นทุนค่าใช้ จ่ายองค์กร การจัดกิจกรรมให้ มีส่วนร่ วมกับภายนอกองค์กร
เช่น กิจกรรมร่วมกันปลูกป่ าฟื น้ ฟูธรรมชาติ นอกจากนี ้ ยังมีการด�ำเนินงานด้ านอื่น ๆ อาทิเช่น
•
		
•
		
		
		
		
•
•
		
•
		
•
		
		

โครงการจัดท�ำระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ISO14001 อย่างเป็ นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง
โครงการจัดการด้ านพลังงาน การประหยัดพลังงาน
ก� ำ หนดนโยบายการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งาน จั ด ตัง้
คณะกรรมการด้ านการจัดการพลังงาน เพือ่ ติดตาม
ประเมินผลให้ เกิดการลดการใช้ พลังงานอย่างเกิด
ประสิทธิภาพต่อเนือ่ ง
โครงการจัดให้ มกี ารคัดแยกขยะก่อนทิ ้งลงถัง
โครงการปลูกป่ าทดแทนฟื น้ ฟูธรรมชาติ 1,000 ต้ น
ต่อปี
โครงการลดการใช้ ไฟฟ้า ปรับปรุงเปลีย่ นระบบไฟฟ้า
แสงสว่างเป็ นแบบ LED ทังองค์
้ กร
โครงการส่งเสริมให้ พนักงานได้ มคี วามรู้ ความเข้ าใจ
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน�ำไปใช้ ในชีวิต
ประจ�ำวัน

• จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 1,000 ต้น ปีที่ 4 ประจ�ำปี 2559”
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การจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการเผยแพร่
บริ ษัทฯ ได้ จดั ท�ำและเผยแพร่รายงานการปฏิบตั ติ ามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ ใน
รายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นประจ�ำทุกปี การจัดท�ำรายงาน
โดยการประยุกต์ใช้ แนวทางการเขียนรายงานตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting
Initiatives Guidelines (GRI) และแนวทางมาตรฐานระบบ ISO เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงาน
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสิง่ แวดล้ อม และด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม มีความส�ำคัญต่อการให้
รายละเอี ยดของเนื อ้ หาทุกด้ านอย่างครบถ้ วน เพื่ อเป็ นประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทังภายในและภายนอก
้
ประกอบด้ วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า เจ้ าหนี ้ คูค่ ้ า พันธมิตรธุรกิจ พนักงาน
สังคม และชุมชน รวมทังภาครั
้
ฐ เพือ่ ให้ ทราบถึงความมุง่ มัน่ แนวทางการด�ำเนินงาน และผลการ
ด�ำเนินงานที่สอดคล้ องกับกรอบการด�ำเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
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การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน เป็ นส่วนส�ำคัญของการบริ หารงานให้
เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น กั บ ผู้ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ บรรลุ
เป้าหมายและเติบโตอย่างมัน่ คง คณะกรรมการบริ ษัทได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำการสอบทาน
และประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน และเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกปี เพื่อก�ำหนดแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการ ตลอดจนการบริ หารและควบคุมการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ ายบริ หาร การประเมินความพอเพียงของระบบ
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ ได้ แก่
องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิ บัติ ง านของฝ่ ายบริ ห าร ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้ อมูล ระบบติดตาม เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า
ปั จจุบันบริ ษัทฯ มี ระบบควบคุมภายในในเรื่ องการท� ำ
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว มีความเพียงพอและสามารถ
ดูแ ลป้ องกัน ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การที่
ผู้เกี่ยวข้ องน�ำไปใช้ โดยมิชอบ บริ ษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจ
อนุมตั ิสงั่ การ มีการจัดท�ำระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติท�ำ
ธุรกรรมต่างๆ ได้ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
เป็ นส�ำคัญ
ส�ำหรับระบบควบคุมภายในด้ านการบัญชี บริษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ� ำกัด ได้ ท�ำการศึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในด้ านบัญชีของ
บริ ษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ในปี 2559 บริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้ แสดงความเห็นต่อ
งบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็ นเหตุให้ เชื่อ
ว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถกู ต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชี

ของบริ ษัทฯ ได้ แจ้ งข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2559 และบริ ษัทฯ ได้ ด�ำเนิน
การตามค�ำแนะน�ำของผู้สอบบัญชีเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้ าที่
สอบทานระบบการควบคุม ภายใน มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า ง
สม�่ ำ เสมอตามแนวทางที่ บ ริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดไว้ อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
ข้ อก�ำหนดที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ (Compliance Control)
และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารเกี่ยวกับ
การจัดท�ำรายงานทางการเงินให้ ถกู ต้ องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไป มีการเปิ ดเผย
ข้ อ มูล อย่ า งเพี ย งพอ และเชื่ อ ถื อ ได้ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในมี ค วามเป็ นอิ ส ระ คณะกรรมการ
ตรวจสอบก� ำ หนดให้ ฝ่ ายตรวจสอบภายใน น� ำ เสนอ
แผนการด� ำเนิ น งานของฝ่ ายตรวจสอบภายในประจ� ำ ปี
รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงในด้ านต่างๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทฯ ให้ ความส�ำคัญกับการบริ หารความเสี่ยงจากภาวะ
อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจ
โดยจัดให้ มีการประเมิน ติดตาม วางแผน บริหารความเสีย่ ง
ด้ านต่างๆ อย่างมี ระบบอยู่ในระดับที่ ยอมรั บได้ ปั จจัย
ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ เห็ น ว่า อาจจะมี ผ ลกระทบต่อ การ
ด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ ในอนาคต ปั จจัยความเสี่ยงของ
บริ ษัทฯ จ�ำแนกได้ ดงั นี ้

ล้ าสมัย เพื่อแลกกับสินค้ ารุ่นใหม่ (Product rotation) และ
การชดเชยส่วนต่างในกรณีที่สินค้ ามีการลดราคา (Price
protection) จากตัว แทนจ� ำ หน่ า ยและผู้ผ ลิ ต รายใหญ่
หลายราย ซึ่ง สามารถลดปั ญ หาการล้ า สมัย ของสิ น ค้ า
คงคลังลงได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีนโยบายในการตังค่
้ าเผื่อมูลค่า
สินค้ าลดลง ส�ำหรับสินค้ าที่เสื่อมคุณภาพ ล้ าสมัย และ
เคลื่อนไหวช้ า

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

2. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า  

บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ จั ด จ� ำ หน่ า ยอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สินค้ ามีการพัฒนาเทคโนโลยี และ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ ว บริ ษัทฯ มีการติดตาม
การเปลีย่ นแปลงอย่างใกล้ ชดิ และต่อเนือ่ ง เพือ่ ศึกษาแนวโน้ ม
ของผลิต ภัณ ฑ์ ที่ อ ยู่ใ นความต้ อ งการของตลาด รวมทัง้
การควบคุมสินค้ าคงคลังและการจัดซือ้ อย่างเหมาะสม
เนื่องจากสินค้ าคงคลังจะมีการล้ าสมัยได้ อย่างรวดเร็ วตาม
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท ฯ
ได้ รับการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ คื อ กลุ่ ม ซิ น เน็ ค ประเทศไต้ หวั น
ที่ประสบความส�ำเร็ จอย่างสูงในธุรกิจ จัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และมี ค วาม
เชี่ยวชาญในการประเมินแนวโน้ มความต้ องการของตลาด
รวมทังมี
้ ระบบบริ หารสินค้ าคงคลังที่ทนั สมัย การใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการบริ หาร รวมถึงกลุ่มผู้บริ หาร
ชาวไทย ก็มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจนี ้ท�ำให้ บริ ษัทฯ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั จ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้ รับเงื่อนไขในการได้ รับ
ส่ ว นลดพิ เ ศษจากการที่ มี ก ารสั่ง ซื อ้ สิ น ค้ า จ� ำ นวนมาก
นอกจากนี ย้ ั ง ได้ รั บ เงื่ อ นไขการเปลี่ ย นคื น สิ น ค้ ารุ่ น ที่

ความเสี่ยงด้ านลูกหนี ้การค้ าเกิดจากคุณภาพ การบริ หาร
จัดการ การปรั บตัวและความมี วินัยของลูกหนี เ้ ป็ นส่วน
ส� ำ คัญ การให้ เ ครดิ ต นอกจากการพิ จ ารณาตามหลัก
สินเชื่อแล้ ว ได้ ให้ ความส�ำคัญในด้ านหลักบริ หารจัดการ
ธุรกิจของลูกหนี ้รวมถึงความมีวินยั ด้ านการเงินของลูกหนี ้
ด้ ว ย ซึ่ง การได้ ม าถึ ง ข้ อ มูล ดัง กล่ า วโดยการออกเยี่ ย ม
ลู ก หนี ้ และหรื อ การสื บ ค้ นจากข้ อมู ล รอบข้ างลู ก หนี ้
อย่า งไรก็ ตาม บริ ษัทฯ มี การบริ หารจัดการสินเชื่ อ และ
ป้องกันความเสี่ยงเมื่อมีสญ
ั ญาณความเสี่ยงโดยชะลอการ
ให้ เครดิตเพื่อตรวจสอบทบทวนก่อนการขายเครดิตต่อไป

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ

บริ ษัทฯ มีการน�ำเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ การเสนอราคา
และช� ำ ระเงิ น จะใช้ เ งิ น ตราสกุล เหรี ย ญสหรั ฐ เป็ นหลัก
การสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 50
ของยอดสัง่ ซือ้ สินค้ า อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีนโยบาย
ป้ องกั น ความเสี่ ย งด้ านอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ โดยท� ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) บริ ษัทฯ จะท�ำการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยค�ำนึงถึงระดับความ
เหมาะสม จากการป้องกันความเสี่ยงตามสถานการณ์
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ไม่ มี น โยบายในการเก็ ง ก� ำ ไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยน
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4. ความเสี่ยงจากเงินทุนหมุนเวียน

บริ ษัทฯ มีความต้ องการในการใช้ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้
ในการบริ ห ารลูก หนี ก้ ารค้ า และสิ น ค้ า คงคลัง ที่ เ พิ่ ม ขึ น้
ตามยอดขาย โดยมีการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจาก
การใช้ เงิ น กู้ ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิ น มาเพื่ อ เสริ ม
สภาพคล่อง ทังนี
้ ้ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่ ประมาณ 29 วัน
เนื่องจากการเติบโตในอุตสาหกรรมไอทีลดลงเมื่อเทียบกับ
ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ จึงได้ มีการช่วยเหลือลูกค้ าชันดี
้ โดย
การขยายระยะเวลาการให้ สินเชื่ อ ท�ำให้ ระยะเวลาการ
เก็บหนี ้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 55 วัน ส่วนระยะเวลาช�ำระหนี ้
เฉลี่ ย มี ร ะยะเวลาประมาณ 26 วัน เนื่ อ งจากเจ้ าหนี ้
บางรายได้ ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทฯ ยังคงมี การช� ำระค่าสินค้ าเป็ นเงิ นสดหรื อช� ำระ
ค่าสินค้ าเร็ วขึน้ เพื่อให้ ได้ รับส่วนลดทางการค้ า ปั จจุบัน
บริ ษั ท ฯ มี ว งเงิ น กู้จ ากธนาคารพาณิ ช ย์ ห ลายแห่ ง ซึ่ ง
เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ท�ำให้ ไม่มีปัญหา
สภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ ติดต่อและมีความ
สัมพันธ์ ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ซึ่งท�ำให้ มีโอกาส
ในการต่อรองและทบทวนวงเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบีย้
รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เพื่อรักษาสภาพคล่อง
และต้ นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจตลอดเวลา

5. ความเสี่ยงจากการมีอัตราก�ำไรขั้นต้นในระดับต�่ำ   

บริ ษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่ อ พ่ ว งคอมพิ ว เตอร์ ซอฟท์ แ วร์ ระบบสารสนเทศ
วัสดุสิน้ เปลืองที่ใช้ กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อสาร
ต่างๆ เป็ นธุรกิจที่มีก�ำไรขันต้
้ นอยู่ในระดับต�่ำ ดังนันปั
้ จจัย
ต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คุณภาพ
ของลูกหนี ้ ค่าเสื่อมราคาจากการลงทุนใหม่ การบริ หาร
สินค้ าคงคลัง เป็ นต้ น อาจส่งผลกระทบต่ออัตราก�ำไรสุทธิ
และผลประกอบการของบริ ษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ให้ ความส�ำคัญ และจัดให้ มีการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบริ หารสินค้ า
คงคลังที่รัดกุม การจัดท�ำงบประมาณอย่างเข้ มงวด และ
การควบคุมค่าใช้ จ่าย ซึง่ นโยบายดังกล่าวสามารถช่วยลด
ผลกระทบต่ออัตราก� ำไรสุทธิ ได้ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศของ
สินค้ าหลายๆ ตราสินค้ า ท�ำให้ สามารถก�ำหนดราคาและ
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อัตราก�ำไรขัน้ ต้ นที่สงู ขึน้ พร้ อมทังบริ
้ ษัทฯ ได้ ติดต่อและ
ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้ าให้ หลากหลายมากขึ ้น
โดยเน้ นกลุ่มลูกค้ าเชิงพาณิชย์มากขึน้ เพื่อสามารถเพิ่ม
ส่วนต่างก�ำไรให้ สงู ขึ ้นด้ วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริ หารในการน�ำข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังเพื
้ ่อ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
• บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ มี ก ารป้ องกัน การน� ำ ข้ อ มูล ของ
		 บริ ษั ท ฯ ไปใช้ โ ดยก� ำ หนด ห้ า มหน่ ว ยงานที่ ท ราบ
		 ข้ อมูลน�ำข้ อมูลไปเปิ ดเผยต่อหน่วยงาน หรื อบุคคล
		 อื่นที่ไม่เกี่ ยวข้ อง กรณี ที่พนักงาน หรื อผู้บริ หารน� ำ
		 ข้ อมูลของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อน�ำไปใช้ ส่วนตน
		 หรื อ กระท� ำ รายการที่ อ าจขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์
		 ถื อ เป็ นความผิ ด อย่ า งร้ ายแรงและอาจถูก ลงโทษ
		 ทางวินยั
• บริ ษั ท ฯ มี น โยบายห้ า มกรรมการและผู้บ ริ ห ารใช้
		 ข้ อมู ล ภายในที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ของบริ ษั ท ฯ โดย
		 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงาน
		 ที่ทราบข้ อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขาย
		 หลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดื อน
		 ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชน
• บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความรู้และความเข้ าใจแก่กรรมการและ
		 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรายงาน
		 การถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามมาตรา 59 เพื่อ
		 ให้ เป็ นไปตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการ
		 จัด ท� ำ และเปิ ดเผยรายงานการถื อ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
		 บทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม
		 ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
		 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดย
		 คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทังนี
้ ้กรรมการ
		 และผู้บริ หาร จะต้ องจัดส่งส�ำเนาการรายงานดังกล่าว
		 แก่บริ ษัทฯ ในวันเดียวกับที่ รายงานต่อส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ซึง่ ก�ำหนดให้ แจ้ งภายใน 3 วันท�ำการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระ
4 ท่าน โดยมีนายสมชัย อภิวฒ
ั นพร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอในการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของงบการเงิ น และกรรมการตรวจสอบอี ก 3 ท่า น คื อ
นางมาลีรัตน์ ปลืม้ จิตรชม นายวิสสุต เศรษฐบุตร และ
นางรวิ ฐ า พงศ์ นุ ชิ ต กรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ า นเป็ น

1
2
3
4

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ด้านการบริ หาร ด้ านการเงิน
และด้ านกฎหมาย กรรมการทุกท่านไม่ได้ เป็นผู้บริ หารหรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในปี 2559 ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับ
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยมี ก าร
ประชุมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ มีรายละเอียดการเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้

รายนาม

ต�ำแหน่ง

  จ�ำนวนครั้งประชุม

นายสมชัย อภิวัฒนพร
นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม
นายวิสสุต เศรษฐบุตร
นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/6
6/6
6/6
5/6

ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ มีการหารื อร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ฝ่ ายบริ หาร และผู้ตรวจสอบภายในตามวาระอันควร โดย
ได้ แสดงความเห็นและให้ ข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พงึ
จะเป็ น และหนึ่งครัง้ เป็ นการประชุมกับผู้ตรวจสอบภายใน
โดยไม่ มี ฝ่ ายบริ ห ารเข้ า ร่ ว ม และอี ก หนึ่ ง ครั ง้ เป็ นการ
ประชุม กับ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต โดยไม่มี ฝ่ ายบริ ห าร
เข้ าร่วม และทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท สรุ ป
ผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี 2559 มีสาระส�ำคัญดังนี ้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
งบการเงินประจ�ำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห าร และผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต
โดยพิ จ ารณาความครบถ้ ว นเชื่ อ ถื อ ได้ ข องการเปิ ดเผย

ข้ อมูลในงบการเงิน ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ มาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้ อง การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ระบบควบคุม ภายในด้ า นการเงิ น การบัญ ชี และระบบ
สารสนเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบ
บัญชีว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ� ำปี
ของบริ ษัทฯ ได้ จดั ท�ำขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชือ่ ถือได้ รวมทังการเลื
้
อกใช้
นโยบายการบัญชีมีความสมเหตุสมผล
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การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้ อก� ำหนด
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นัก งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ซึ่ ง ผู้ สอบบั ญ ชี มี ค วามเห็ น ว่ า รายการค้ ากั บ บริ ษั ท ที่
เกี่ยวข้ องกันที่มีสาระส�ำคัญ ได้ เปิ ดเผยแสดงรายการใน
งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบ
บัญชี รวมทังมี
้ ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่
สมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และมีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน

การสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานระบบการควบคุม
ภายในประจ�ำปี ตามข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ท�ำการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ ใช้ แบบประเมิน
ความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ
แนวทางปฏิบตั ิด้านการควบคุมภายในที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ ดี แ ละเหมาะสมเพี ย งพอกั บ การ
ด�ำเนินธุรกิจ

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ก� ำ กับ ดูแ ลงานตรวจสอบ
ภายในให้ มี ก ารปฏิ บัติ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานวิ ช าชี พ
การตรวจสอบภายใน และมี ค วามเป็ นอิ ส ระ ตลอดจน
พิ จ ารณาแผนงานตรวจสอบประจ� ำ ปี สอบทานความ
เหมาะสมกระบวนการตรวจสอบ และพิจารณาผลการ
ตรวจสอบภายใน เสนอแนะ รวมถึงการติดตามการด�ำเนิน
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะในรายงานตามที่
ผู้ตรวจสอบภายในน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม ส่วน
การตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
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การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ส อบทานการปฏิ บัติ ต าม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนด
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การปฏิ บัติ ต าม
ข้ อก� ำหนดของบริ ษัทฯ และข้ อผูกพันที่ บริ ษัทฯ มี ไว้ กับ
บุคคลภายนอกอย่างสม�่ำเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ความเห็นว่าบริ ษัทฯ มี การ
ปฏิบตั ิถกู ต้ อง ครบถ้ วน ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานนโยบายแนวทาง
การบริ ห ารความเสี่ ย ง แผนงานการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ประจ� ำ ปี และรั บ ทราบรายงานความคื บ หน้ า ของการ
ด� ำ เนิ น งานตามแผนงานจากคณะท� ำ งานบริ ห ารความ
เสี่ ย งอย่ า งสม�่ ำ เสมอ ซึ่ง ได้ มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง
แผนการปฏิบตั ิการให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และ
สถานการณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าบริ ษัทฯ มีระบบ
การบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริ มบริ ษัทฯ ให้ มีกระบวนการ
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ทบทวน และปรั บ ปรุ งให้ สอดคล้ องกั บ แนวปฏิ บั ติ
ที่ ดี ต ามหลัก การก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การ รวมทัง้ ให้ แ นวทาง
และข้ อเสนอแนะที่จ�ำเป็ นเพื่อการพัฒนาด้ านการก� ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ ได้
พัฒนาและปรั บปรุ งด้ านการก� ำกับดูแลกิ จการที่ ดีอย่าง
ต่อเนื่อง
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การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แต่ ง ตั ง้ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต โดยพิ จ ารณาจาก
ผลการปฏิ บั ติ ง าน ความเป็ นอิ ส ระของผู้ สอบบั ญ ชี
ความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนงานบริ ก ารสอบบัญ ชี
รวมทัง้ ความพร้ อมในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี และการเสนอรายงานการสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติให้ เสนอ บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมของ
บริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ส�ำหรั บปี 2560 โดยมี นางสาวมาริ ษา ธราธรบรรพกุล
ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตเลขที่ 5752 หรื อ นายบัณ ฑิ ต
ตัง้ ภากรณ์ ผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 8509 หรื อ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4439 เป็ นผู้ส อบบัญ ชี บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่อ ย โดยมี
ค่ า บริ ก ารงานสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
รวมเป็ นเงิน 2,210,000 บาท (บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นเงิน 1,740,000 บาท และ บริ ษัท พริ ซมึ่
โซลูชนั่ จ�ำกัด เป็ นเงิน 470,000 บาท) เพื่อเสนอขอความ
เห็ น ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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คณะกรรมการตรวจสอบ มี ค วามเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี
กระบวนการจั ด ท� ำ และเปิ ดเผยข้ อมูล ในรายงานทาง
การเงิ น อย่ า งถูก ต้ อ ง เหมาะสมและเชื่ อ ถื อ ได้ มี ร ะบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หารความ
เสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้ อก�ำหนด และข้ อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณา
การเข้ าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบตั ิ
ที่ ส อดคล้ อ งกับ การก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อ ย่า งเพี ย งพอ
โปร่ ง ใส เชื่ อ ถื อ ได้ รวมทัง้ มี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ
การปฏิ บั ติ ง านให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ น้ และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ครบถ้ วน
ตามที่ ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็ น
อิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุก ฝ่ ายอย่ า งเท่ า เที ย มกัน ให้ ค วามส� ำ คัญ อย่ า งยิ่ ง ใน
การด�ำเนินงานภายใต้ ระบบการควบคุมภายในที่โปร่ งใส
และเหมาะสม มี ก ารก� ำ กับ ดูแ ลกิ จ การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เชื่ อ ถื อ ได้ รวมทัง้ มี ก ารบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งอย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาปรับปรุ งระบบปฏิบตั ิงานให้ มี
คุณภาพยิ่งขึ ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ของตนเอง ประจ� ำปี 2559 ใน 5 หมวด ได้ แก่ หมวด
โครงสร้ างและคุณ สมบัติ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
หมวดการฝึ กอบรม ข้ อ มูล และการสื่ อ สาร หมวดการ
ประชุม หมวดบทบาทหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหมวดความสัม พัน ธ์ กับ
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ผู้ส อบบัญ ชี และ
ผู้บริ หาร โดยผลการประเมินแสดงได้ ว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ก� ำกับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้ วน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสมชัย อภิวัฒนพร)
		 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรียน  ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ซิ น เน็ ค (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้ ให้ ความส�ำคัญต่องบการเงินรวมของบริ ษัทฯ
และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง ข้ อ มูล สารสนเทศทางการเงิ น ที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี เพื่อให้ รายงานทางการเงินของ
บริ ษัทฯ มีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน
และจัดท�ำขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เลือก
ใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้ งบการเงินสามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานที่เป็ นจริ งของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
ซึ่ง ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ ส ระที่ เ ป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามข้ อก� ำ หนดของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อก�ำกับดูแลระบบควบคุมภายใน
ของบริ ษัทฯ ให้ มีประสิทธิผล สอบทานงบการเงินให้ มีการ
รายงานการเงินอย่างถูกต้ องเพียงพอ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผย

รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ ที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน ตามข้ อก�ำหนด
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้ อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย ประจ�ำปี 2559 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้สอบบัญชี ตรวจสอบ
แล้ ว ได้ แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด�ำเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป รวมทังได้
้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมู ล ส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่อ
งบการเงิน บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย ในรายงานผู้สอบบัญชี

( นายสุพันธุ์ มงคลสุธี )
ประธานกรรมการ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดำ�เนินธุรกิจปกติ
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามลักษณะและมูลค่าของการทำ�รายการระหว่างกัน ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริ ษัท พริ ซมึ่
โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด

ความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อย

รายการตามบัญชี

มูลค่า
รายการ

• ขายสินค้า/
บริการ

40,491 ขายสินค้า

(พันบาท)

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ราคาที่บริ ษัทฯ ขายเป็ น
ราคาตลาด และเงื่อนไข
การค้ าปกติซงึ่ สามารถ
เทียบเคียงกับลูกค้ า
รายอื่นๆ ได้ ในราคาที่
สูงกว่าราคาทุนของบริ ษัทฯ
และเป็ นเงื่อนไขการค้ า
ปกติ

• รายได้อื่น

2,322 รายได้เช่าอาคาร และ • อัตราค่าบริ การที่บริ ษัทฯ
บริการอื่นๆ จ�ำนวนเงิน เรี ยกเก็บได้ พิจารณาตาม
500,000 บาท/ปี และ
สัดส่วนพื ้นที่แล้ วเห็นว่า
บริการเขียนพัฒนา
เป็ นอัตราที่สมเหตุสมผล
โปรแกรมระบบงาน
เมื่อเทียบกับอัตรา
1,762,000 บาท/ปี
ค่าบริ การของส�ำนักงาน
ที่ใกล้ เคียงกันเป็ นเกณฑ์
ตามมูลค่ายุตธิ รรม

• ดอกเบี้ยรับ

1,029 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้ • อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืม
กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญา
ดังกล่าว เป็ นอัตรา
ใช้เงิน รับช�ำระคืนเมื่อ
เทียบเคียงกับสถาบัน
ทวงถาม คิดดอกเบี้ย
การเงินที่บริ ษัทฯ
อัตรา 1.9% - 2.50%
ท�ำธุรกรรมปกติ
ต่อปี
ตามเกณฑ์มลู ค่ายุตธิ รรม

• เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้น

44,000 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้
เงิน รับช�ำระคืนเมื่อ
ทวงถามคิดดอกเบี้ย
อัตรา 1.9% - 2.50%
ต่อปี

• รายการดังกล่าวเป็ นความ
ร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดและมี
มูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

รายการตามบัญชี
• ซื้อสินค้า/บริการ

• ค่าความ
ช่วยเหลือทาง
เทคนิคและ
บริการอื่น
บริ ษัท ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน)

บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง

มูลค่า
รายการ
(พันบาท)

ลักษณะรายการ

3,109 ซื้อสินค้า

184 ค่าบริการฝึกอบรม
ระบบคอมพิวเตอร์

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ราคาที่บริ ษัทฯ ซื ้อใช้ ใน
การด�ำเนินกิจการ หรื อ
เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ
เป็ นราคาที่ได้ มีการตกลง
กันไว้ ซึง่ เป็ นราคาทุนบวก
กับค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
และค่าแรงบวกก�ำไร
ขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษัทอื่นในตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็ น
เงื่อนไขการค้ าปกติ
• รายการดังกล่าวเป็ น
ความร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีมลู ค่ายุตธิ รรม
เป็ นเกณฑ์

• ขายสินค้า/
บริการ

88 ขายสินค้า

• ราคาที่บริ ษัทฯ ขายเป็ น
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้ าปกติซงึ่ สามารถ
เทียบเคียงกับลูกค้ าราย
อื่นๆ ได้ ในราคาที่สงู กว่า
ราคาทุนของบริ ษัทฯ และ
เป็ นเงื่อนไขการค้ าปกติ

• รายได้อื่น

60 รายได้ค่าที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย อัตรา
เดือนละ 5,000 บาท

• รายการดังกล่าวเป็ นความ
ร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
และมีมลู ค่ายุตธิ รรมเป็ น
เกณฑ์
จากเหตุผลข้ างต้ น เห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
จ�ำเป็ น ก่อให้ เกิดประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ และสมเหตุสมผล

• ซื้อสินค้า/บริการ 207,042 ซื้อสินค้า

• ราคาที่บริ ษัทฯ ซื ้อใช้ ใน
การด�ำเนินกิจการ หรื อ
เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ
เป็ นราคาที่ได้ มีการตกลง
กันไว้ ซึง่ เป็ น ราคาทุน
บวกกับค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
และค่าแรง บวกก�ำไร
ขันต้
้ นเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับบริ ษัทอื่นในตลาด
รายการดังกล่าวถือเป็ น
เงื่อนไขการค้ าปกติ
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

บริ ษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส
แมเนจเม้ นท์
จ�ำกัด

บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง
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รายการตามบัญชี
• ขายสินค้า/
บริการ

• รายได้อื่น

มูลค่า
รายการ
(พันบาท)

ลักษณะรายการ

2,297 ขายสินค้า

60 รายได้ค่าที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย อัตรา
เดือนละ 5,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• ราคาที่บริ ษัทฯ ขายเป็ น
ราคาตลาดและเงื่อนไข
การค้ าปกติซงึ่ สามารถ
เทียบเคียงกับลูกค้ าราย
อื่นๆ ได้ ในราคาที่สงู กว่า
ราคาทุนของบริ ษัทฯ และ
เป็ นเงื่อนไขการค้ าปกติ
• รายการดังกล่าวเป็ นความ
ร่วมมือกันทางธุรกิจ เพื่อ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
และมีมลู ค่ายุตธิ รรมเป็ น
เกณฑ์
จากเหตุผลข้ างต้ น
เห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความจ�ำเป็ น ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
และสมเหตุสมผล

• ซื้อสินค้า/บริการ

30,636 ซื้อสินค้า

• ราคาที่บริ ษัทฯ ซื ้อใช้ ใน
การด�ำเนินกิจการ หรื อ
เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อ
เป็ นราคาที่ได้ มีการตกลง
กันไว้ ซึง่ เป็ นราคาทุนบวก
กับค่าบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ค่าแรงบวกก�ำไรขันต้
้ น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัท
อื่นในตลาด รายการ
ดังกล่าวถือเป็ นเงื่อนไข
การค้ าปกติ

• ค่าบริการ
สิ่งพิมพ์

11,544 สั่งท�ำวารสารและ
แผ่นพับส�ำหรับ
ส่งเสริมการขาย

• อัตราค่าพิมพ์ เป็ นอัตรา
ที่ใกล้ เคียงราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการค้ าปกติ
ซึง่ สามารถเทียบเคียงกับ
ส�ำนักพิมพ์รายอื่นๆ ได้
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

รายการตามบัญชี
• ค่าบริการบริหาร
คลังสินค้า

มูลค่า
รายการ
(พันบาท)

ลักษณะรายการ

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5,777 ค่าบริหารคลังสินค้า • รายการดังกล่าวเป็ น
และจัดส่งสินค้าทั่วไป ความร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
คิดอัตราร้อยละ 3
สูงสุดและมีมลู ค่า
ของราคาขาย ส�ำหรับ
ยุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
สินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า
TKS, Idea green
คิดอัตราร้อยละ 2
ของราคาขาย
จากเหตุผลข้ างต้ น
เห็นว่ารายการดังกล่าว
มีความจ�ำเป็ น ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
และสมเหตุสมผล

Synnex
Technology
International
Corporation

บริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง

• ค่าความ
ช่วยเหลือทาง
เทคนิคและ
บริการอื่น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน

การอนุมตั ิการท�ำรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ จะต้ องมี
การเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาอนุมตั ิ
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ร่ วมประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็ นในการท�ำรายการ และ
ความสมเหตุสมผลของรายการ ทังนี
้ ้ ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
การท� ำรายการระหว่างกัน เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ

152 ค่าบริการการใช้สิทธิ
เครื่องหมายการค้า
(Label Fee)

• รายการดังกล่าวเป็ น
ความร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีมลู ค่ายุตธิ รรม
เป็ นเกณฑ์

ค�ำสัง่ หรื อข้ อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในการท�ำรายการระหว่างกัน จะ
ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการท� ำรายการ
ระหว่างกัน อีกทังจะมี
้ การเปิ ดเผยรายการระหว่างกันใน
หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และ / หรื อ
บริ ษัทย่อย
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นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกัน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
		 มีเงื่อนไขทางการค้ าปกติทวั่ ไป เช่น การซื ้อ หรื อขาย
		 สินค้ าและบริ การ บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดนโยบายใน
		 การท�ำรายการระหว่างกันให้ มีเงื่อนไขต่างๆ เป็ นไป
		 ตามลักษณะการด� ำเนิ นการค้ าปกติในราคาตลาด
		 ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ ้นกับบุคคล
		 ภายนอก และให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามสัญ ญาที่ ต กลง
		 ร่ ว มกัน อย่า งเคร่ ง ครั ด พร้ อมทัง้ ก� ำ หนดราคาและ
		 เงื่อนไขรายการ ให้ ชดั เจนเป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิด
		 การถ่ า ยเทผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบัญ ชี ก ารเงิ น
		 จัด ท� ำ รายงานรายการระหว่า งกัน ฝ่ ายตรวจสอบ
		 ภายใน จะท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานข้ อ มูล และน� ำ เสนอ
		 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ พิ จ ารณาและให้
		 ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
		 ของการท�ำรายการทุกๆ ไตรมาส
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
		 ซึ่ ง ไม่ มี เ งื่ อ นไขทางการค้ าทั่ ว ไป และรายการ
		 ระหว่างกันอื่นๆ บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ มีการน�ำเสนอ
		 ให้ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาอนุมัติ
		 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
		 พิ จ ารณาและให้ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความจ� ำ เป็ น
		 ในการเข้ า ท� ำ รายการและความสมเหตุส มผลของ
		 รายการก่อนท�ำรายการ ทัง้ นี ้ ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
		 ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 และข้ อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรื อข้ อก� ำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิ
		 ตามข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยข้ อ มูล การท� ำ
		 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจ�ำหน่ายไป
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ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ ส� ำ คัญ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความช�ำนาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะจั ด ให้ มี ผ้ ู เชี่ ย วชาญอิ ส ระเป็ นผู้ ให้ ความเห็ น
เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกัน ดัง กล่า ว เพื่ อ น� ำ ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
ผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย
ในการท�ำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ ออกเสียง
การพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าท�ำรายการระหว่างกัน

• รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต กรรมการ
		 บริ ษัทต้ องปฏิบัติตามระเบียบที่ได้ ก�ำหนดขึน้ และ
		 ต้ องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ ตนหรื อบุคคลที่ อ าจมี
		 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ
		 บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย รวมทัง้ ไม่มีการมอบ
		 อ� ำ นาจให้ บุค คลอื่ น กระท� ำ การแทนในรายการที่ มี
		 ความขัดแย้ งดังกล่าว และจะต้ องเปิ ดเผยรายการ
		 ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษั ท ย่ อ ย
		 เพื่อพิจารณา
• แนวโน้ มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต จะยัง
		 คงมี อ ยู่ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ นการด� ำ เนิ น การทางธุ ร กิ จ
		 ปกติ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ จะด� ำ เนิ น การด้ ว ยความโปร่ ง ใส
		 และปฏิบัติตามนโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน
		 ของบริ ษั ท ฯ และสอดคล้ องกั บ ข้ อก� ำ หนดของ
		 ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
		 เคร่ งครัด

92

Annual Report 2016
Synnex (Thailand) Public Company Limited

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ
สรุปผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
รายได้

รายได้ ของบริ ษั ท ฯ เติ บ โตขึ น้ จากปี ก่ อ นถึ ง 10.74%
อันเนื่ องจากการเติบโตกลุ่มผลิตภัณฑ์ เกื อบทุกประเภท
ยกเว้ น กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทวัส ดุสิ น้ เปลื อ ง อุป กรณ์
แสดงผลข้ อมูล และอุปกรณ์มลั ติมีเดีย ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจาก
การพัฒนาทางด้ านของเทคโนโลยีและความต้ องการของ
ผู้บริ โภคที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนา
ในเรื่ อ งของอุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารอย่ า งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
(Smart Phone) ที่ใช้ อยู่ให้ สามารถรองรับการใช้ งานต่างๆ
(Applications) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของ
ผู้บริ โภคในปั จจุบนั อันท�ำให้ เกิดความต้ องการ (Demand)
ในสินค้ าเหล่านีเ้ พิ่มมากขึน้ ดังจะเห็นได้ จากการเติบโต
ของยอดขายของอุปกรณ์การสื่อสารที่มีการเติบโตเพิ่มขึ ้น
ถึง 44.07% จากปี ก่อน เหตุที่บริ ษัทฯ สามารถมีการเติบโต
ของสินค้ าดังกล่าวได้ ก็เพราะบริ ษัทฯ ได้ มีติดต่อและขยาย
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายสินค้ าให้ หลากหลายมากขึ ้น โดย
เน้ นกลุ่มลูกค้ าเชิงพาณิชย์ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศของสินค้ า
หลายๆ ตราสิ น ค้ าท� ำ ให้ สามารถสร้ างโอกาสในการ
จ�ำหน่ายสินค้ าเพิม่ ขึ ้นจึงเป็ นผลท�ำให้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีรายได้ รวมในปี 2559 จ�ำนวน 23,823.30 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 10.74 จากปี ก่อน ซึง่ มีรายได้ รวมจ�ำนวน 21,513.67
ล้ านบาท
สัด ส่ว นรายได้ บ ริ ษัทฯ กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์
สื่อสาร เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ประเภทอุปกรณ์ ชิน้ ส่วน เช่น Hard Disk Drive, CPU,
DRAM มีสดั ส่วนรายได้ เป็ นอันดับ 1 และ 2 โดยมีกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอุปกรณ์ เน็ตเวิร์ค เช่น Hub Router,
Wireless LAN, UPS, Server, Network Cabling System

และ Internet Security หลากหลายชนิด เป็ นอันดับ 3
คิดเป็ นร้ อยละ 25.60, 14.26 และ 13.74 ของรายได้ จาก
การขายและการบริ การรวม ปี 2559 ตามล�ำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 และปี 2558 มี
จ�ำนวนเท่ากับ 706.53 ล้ านบาท และ 750.04 ล้ านบาท
ตามล�ำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.97 และร้ อยละ 3.49
ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารลดลง
ร้ อยละ 5.80 จากปี ก่อน แม้ ว่ารายได้ รวมจะเพิ่มขึ ้นก็ตาม
สาเหตุหลักมาจากการบริ หารค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริ ห ารที่ ไ ด้ มี ก ารพัฒ นาและควบคุม อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ
รองรับปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ค่าใช้ จ่ายการตลาดที่ลดลงถึง 71.1 ล้ านบาท ในปี นี ้เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน ทังๆ
้ ที่บริ ษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ ้น อันเป็ น
ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความร่ ว มมื อ และการสนับ สนุน ของ
Vendors ในการท�ำการตลาดร่ วมกันอย่างใกล้ ชิด

ก�ำไรสุทธิ

บริ ษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับงวดในปี 2559 และปี 2558
เป็ นจ� ำนวน 406.93 ล้ านบาท และ 351.16 ล้ านบาท
ตามล� ำ ดับ คิ ด เป็ นอัต ราก� ำ ไรสุท ธิ ร้ อยละ 1.71 และ
ร้ อยละ 1.63 ตามล� ำ ดับ ทั ง้ นี ก้ � ำ ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ
เพิ่ ม ขึ น้ เท่ า กั บ 55.77 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ นเพิ่ ม ขึ น้
ร้ อยละ 15.88 จากปี ก่อน โดยเป็ นผลจากแผนกลยุทธ์
ในการเน้ นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อั ต ราก� ำ ไรขั น้ ต้ นที่ สู ง
อันได้ แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Product
Group) รวมทั ง้ การบริ ห ารค่ า ใช้ จ่ า ยในการขายและ
การบริ ห ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กับ
เจ้ าของแบรนด์ (Vendors) อย่างใกล้ ชิด
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี
สินทรัพย์รวม 7,577.99 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์
หมุนเวียน จ�ำนวน 7,042.56 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
92.93 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม และสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวี ย น
จ�ำนวน 535.43 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.07 ของ
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
เท่ากับร้ อยละ 38.13 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั ฯ
มีสินทรั พย์ รวมเท่ากับ 5,486.09 ล้ านบาท ทัง้ นีเ้ ป็ นผล
มาจากการเพิม่ ขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลือเท่ากับ
ร้ อยละ 36.38 และ 35.93 ตามล�ำดับ การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้

การค้ าและสินค้ าคงเหลือนี ้ก็เพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ในการ
เติบโตของธุรกิจส�ำหรับอุปกรณ์การสือ่ สาร (Smart phone)
ทีบ่ ริษัทฯ ได้ มกี ารร่วมมือกับเจ้ าของแบรนด์ (Vendors) เพือ่
การเติบโตของยอดขายและก�ำไรสุทธิ โดยที่การเพิม่ ขึ ้นของ
ลูกหนีก้ ารค้ าและสินค้ าคงเหลือดังกล่าวนัน้ บริ ษัทฯ ได้
ก�ำหนดให้ มกี ารบริหารอย่างมีประสิทธิภาพด้ วยการติดตาม
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด โดยมีระยะเวลาในการบริ หาร
จัดการส�ำหรับลูกหนี ้การค้ าและสินค้ าคงเหลือเท่ากับ 55 วัน
และ 29 วันตามล�ำดับ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการบริ หาร
จัดการในการควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง
ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน			

หน่วย : พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วัน ปลายงวด
วงจรเงินสด (วัน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

31-ธ.ค.-59

31-ธ.ค.-58

31-ธ.ค.-57

(600,336.87)
(135,453.43)
864,020.31
128,230.02
78,093.47
206,289.59
58

615,410.77
(10,073.07)
(592,489.36)
12,848.34
64,944.56
78,093.47
58

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการหลักที่ทำ� ให้ กระแสเงินสด ปี 2559 คือ
รายการหลักที่ทำ� ให้ กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ ปี 2559 คือ
• ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น จ�ำนวน 1,108.63 ล้ านบาท
• เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินเพิ่มขึ ้น
• สินค้ าคงเหลือที่เพิ่มขึ ้น จ�ำนวน 573.55 ล้ านบาท
		 จ�ำนวน 710.97 ล้ านบาท
• เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเพิม่ ขึ ้น จ�ำนวน 209.09 ล้านบาท
• จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท 246.50 ล้ านบาท
• เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น จ�ำนวน 738.28 ล้ านบาท
• เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น
		 500.00 ล้ านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
• ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รายการหลักที่ทำ� ให้ กระแสเงินสดลดลง ปี 2559 คือ 		 74.06 ล้ านบาท
• ซื ้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�ำนวน 138.75 ล้ านบาท
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ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ลดลง 600.34 ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมี ก ารขยายลูก หนี ้
การค้ า สินค้ าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินค้ าเพิม่ ขึ ้น
1,108.63 ล้านบาท 573.55 ล้านบาทและ 209.09 ล้านบาท
ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ก็มีก�ำไรสุทธิและเจ้ าหนี ้การค้ า
เพิ่มขึ ้น 406.93 ล้ านบาทและ 738.28 ล้ านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีวงจรเงินสดเท่ากับ 58 วัน เพิ่มขึ ้นจากสิ ้นปี 2558
ซึ่งอยู่ท่ี 57 วัน ทัง้ นี ้ เป็ นผลจากระยะเวลาการเก็ บหนี ้
ในปี 2559 ที่สงู ขึ ้นเท่ากับ 55 วันเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา
ที่เท่ากับ 50 วัน อันเนื่องมาจากการขยายระยะเวลาการ
ช�ำระเงินให้ กับลูกหนีช้ นดี
ั ้ เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ขายที่เพิ่มขึ ้นและโครงการประชารัฐ ส่วนระยะเวลาขาย
สินค้ าในปี 2559 ลดลงจาก 31 วัน ในปี 2558 ลงเหลือ
29 วัน อันเป็ นผลมาจากการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือ
ที่ดีขึ ้น ส�ำหรับระยะเวลาช�ำระหนี ้เฉลี่ยอยู่ที่ 26 วันเพิ่มขึ ้น
จากสิ ้นปี 2558 ซึง่ อยู่ที่ 24 วัน เนื่องจากเจ้ าหนี ้บางรายได้
ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี ้ให้ กบั บริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ยัง
คงมีการช�ำระค่าสินค้ าเป็ นเงินสดหรื อช�ำระค่าสินค้ าเร็ วขึ ้น
เพื่อให้ ได้ รับส่วนลดทางการค้ า
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเปลี่ยนแปลง
ลดลงอยูท่ ี่ 1.50 เท่า และมีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน
เร็ ว อยู่ที่ 0.98 เท่ า เนื่ อ งจากโครงสร้ างทางการเงิ น ที่
เหมาะสมที่ส่วนใหญ่มาจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ปกติและจัดหามาจากเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ เพื่ อใช้ เป็ นเงิ น
ทุนหมุนเวียน ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันความเสี่ยง ทังในส่
้ วนของ
ลูก หนี ก้ ารค้ า และสิ น ค้ า คงคลัง ที่ ดี ขึ น้ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนวงเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์
หลายแห่ ง ซึ่ ง เพี ย งพอต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และท� ำ ให้
บริ ษัทฯ มีสภาพคล่องคงเหลืออีกมาก
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมี
หนี ส้ ิ น รวม 5,094.51 ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ยหนี ส้ ิ น
หมุนเวียน จ�ำนวน 4,686.86 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
92.00 ของหนี ส้ ินรวม และหนี ส้ ินไม่หมุนเวียน จ� ำนวน
407.66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.00 ของหนี ้สินรวม
ทัง้ นี ้ หนี ส้ ินส่วนใหญ่ ของบริ ษัทฯ เป็ นหนี ส้ ินหมุนเวียน
ประกอบด้ วยเงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินจ�ำนวน 2,080.08 ล้ านบาท เจ้ าหนี ก้ ารค้ าและ
ตัว๋ เงินจ่ายจ�ำนวน 2,018.22 ล้ านบาท โดยมีอตั ราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.05 เท่า เพิ่มขึ ้นจาก
1.37 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2558 ทังนี
้ ้ เกิดจากข้ อตกลงกับ
เจ้ าของแบรนด์ (Vendors) เพื่อรองรับกับการเติบโตของ
ยอดขาย แต่เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนัน้ บริ ษัทฯ ก็ยงั
ต้ องรั ก ษาสั ด ส่ ว นหนี ส้ ิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น
2.75 เท่า จนกว่าจะช�ำระหนี ้เสร็ จสิ ้น ถึงแม้ ว่าอัตราส่วน
ของหนีส้ ินรวมต่อทุนจะเพิ่มขึ ้น แต่ความสามารถในการ
ช�ำระหนี ้ (Interest Coverage Ratio) ของบริ ษัทฯ ก็เพิ่มขึ ้น
จาก 14.5 เป็ น 21.1 โดยมีอตั ราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ย
(Gearing Ratio) เท่ากับ 0.97

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
มีมลู ค่าเท่ากับ 2,483.48 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จ�ำนวน 167.31 ล้ านบาท หรือคิดเป็ นร้ อยละ 7.22 อันเนือ่ ง
มาจากการเพิ่มของก� ำไรสุทธิ เท่ากับ 406.93 ล้ านบาท
หักกับเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างปี เท่ากับ 246.50 ล้ านบาท
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คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

อายุ
(ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

58

• ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
• ปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจ
City University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2545
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 14
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หาร
งานพัฒนาเมือง สถาบันพัฒนาเมือง ปี 2554
(มหานคร รุ่นที่1)
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง ปี 2552
• หลักสูตร “Executive Leadership Program”
NIDA – Wharton University of
Pennsylvania ปี 2548
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director
Accreditation Program” สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 12 ปี 2547
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director
Certification Program” สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 52 ปี 2547
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
• หลักสูตร หลักนิตธิ รรมเพื่อประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 3 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

0.12%

• ปริ ญญาโท (ศศ.ม.) สาขาการจัดการงาน
สาธารณะ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริ ญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 16 ปี 2546
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Accreditation Program”
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 14 ปี 2547
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director
Certification Program” สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
รุ่นที่ 74 ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 5 ปี 2552
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee
Program” สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 21 ปี 2551
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและ
การพาณิชย์ (TEPCOT)

-

ประธานกรรมการ

นายสมชัย อภิวัฒนพร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร
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-

ประสบการณ์ท�ำงาน
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

2531 - 2557 ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2553 - 2557 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2553 - 2557 กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน
2553 - 2557 กรรมการธรรมาภิบาล
2553 - 2557 กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
2556 - 2557 กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
2553 - 2556 ประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
		
และการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
2555 - 2556 ประธานสถาบันส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
		
เทคโนโลยีอาร์ เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
2553 - 2557 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
			
2555 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2555 - 2557 ประธานอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาระบบเทคโนโลยี
			
2555 - 2557 กรรมการ
			
			
2553 - 2554 อนุกรรมการมาตรฐาน กทช.
			

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
2557 - ปั จจุบนั ประธานกิตติมศักดิ์
2557 - ปั จจุบนั สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการ
2557 - ปั จจุบนั กรรมการธนาคาร
2557 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
		
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2557 - ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั กรรมการ
			
2552 - ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ
2551 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการส่งเสริ มกิจการ/กรรมการสภา
2551 - ปั จจุบนั กรรมการ / สาราณียกร
2549 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ
2548 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษา

-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
คณะกรรมการกองทุนให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา
คณะกรรมการกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อ
การศึกษา
คณะท�ำงานส่งเสริ มการท�ำธุรกรรม
ช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ทสอ.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กทช.)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม
บริ ษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
โรงเรี ยนนายร้ อยต�ำรวจสามพราน
สมาคมนิสติ เก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมการพิมพ์ไทย

2554 - 2557
2553 - 2556
2551 - 2554
2553 - 2554
2548 - 2554
2551 - 2552
2549 - 2551
2548 - 2551
2546 - 2551
2546

ประธานกรรมการอ�ำนวยการ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน
ประธานกรรมการ
หัวหน้ าผู้ตรวจราชการ
กรรมการวิชาชีพด้ านการบัญชีภาษี อากร
ผู้ตรวจราชการ
ประธานกรรมการโรงงานไพ่
กรรมการบริ หารกิจการ องค์การสุรา
รองอธิบดี
กรรมการ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จ�ำกัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง
สภาวิชาชีพบัญชี
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
		
		

กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ/
กรรมการอิสระ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท เฟอร์ รั่ม จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

นายตู ชู วู

อายุ
(ปี)

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวิสสุต เศรษฐบุตร

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
และระบบควบคุม National Chiao Tung
University ประเทศไต้ หวัน

-

-

2545 - ปั จจุบนั กรรมการ
2531 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล

71

• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Michigan State
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2541
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Director
Certification Program” สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 45
ปี 2547
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 6 ปี 2551
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงขันสู
้ ง
รุ่นที่ 3 ปี 2555 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ปี 2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการบริ หาร
งานพัฒนาเมือง ปี 2557
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

-

-

2553 - 2556
2548 - 2554
2549 - 2550

กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน
ที่ปรึกษา
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กลุม่ ธนชาต
บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งด้ านปฏิบตั กิ าร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท เอเซียนไฟย์โตซูตคิ อลส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Knowledge Plus

• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
McGill University ประเทศแคนาดา
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
McGill University ประเทศแคนาดา
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification Program” (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 49 ปี 2547
• หลักสูตรประกาศนียบัตร “Audit Committee
Program” (ACP) สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 9
ปี 2548

-

• ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
• หลักสูตรนักบริ หารการยุตธิ รรมทางปกครอง
ระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและ
การพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 ปี 2549
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
“Director Certification Program” (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 59 ปี 2548
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ปี 2546

-
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กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นางรวิฐา พงศ์นุชิต

ประสบการณ์ท�ำงาน

64

กรรมการ

นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม

วุฒิการศึกษาสูงสุด

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร

66

-

-

2556 - 2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การ
2547 - 2553 ที่ปรึกษา
			
2548 - 2550 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ส�ำนักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
บริ ษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2556 - ปั จจุบนั
		
2553 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

กรรมการประเมินผลการด�ำเนินงานกองทุน
หมุนเวียน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

2553 - 2554
2551 - 2553
ก.พ.- มิ.ย. 2552
2548 - 2551

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จ�ำกัด
กระทรวงการคลัง
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2555 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2554 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2553 - ปั จจุบนั ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านกฎหมาย
2553 - ปั จจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปั จจุบนั
ประธาน
ปั จจุบนั
ประธาน
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
ปั จจุบนั
กรรมการ
			
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
			
ปั จจุบนั
ประธานรุ่น 59
ปั จจุบนั
ที่ปรึกษา
ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท แพรนด้ า จิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท โซล่าร์ ตรอน จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บมจ. สากล เอนเนอยี
บริ ษัท จันทร์ ค�ำ เรสซิเด้ นท์ จ�ำกัด
บริ ษัท ภูตรา คอร์ ปอเรชัน่ จ�ำกัด
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
สมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและ
การพาณิชย์
สมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการ
แห่งประเทศไทย
หลักสูตรกรรมการบริ ษัทไทย (DCP59)
สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
บริ ษัท น�่ำเฮงคอนกรี ต (1992) จ�ำกัด
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การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายคชาชาญ มงคลเจริญ
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• ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(บริ หารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์
การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2551)
• สถาบันพระปกเกล้ า หลักสูตรการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
ผู้บริ หารระดับสูง (ปปร.6)
• ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หลักสูตรการ
บริ หารภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.1)
• หลักสูตรผู้บริ หารสื่อสารมวลชนระดับสูง
(บสส.1)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.10)
• หลักสูตรผู้บริ หารด้ านเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
(Excet 3)
• หลักสูตรนักบริ หารเมืองระดับสูง (BMA1)
• หลักสูตรการบริหารการค้ าการพาณิชย์ชนสู
ั้ ง
(Tepcot 5)
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 90 ปี 2554
• หลักสูตรบริ หารธุรกิจ Micro MBA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง (บ.ย.ส. 18)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการ
พลังงาน (วพน. รุ่น 7) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

-

• ปริ ญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Queen Mary, University of London
ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี บริหารบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้ปฏิบตั งิ านเลขานุการบริ ษัท
(FPCS) สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
ปี 2552
• หลักสูตรประกาศนียบัตรส�ำหรับเลขานุการ
บริ ษัท สถาบันส่งเสริ มกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียนไทย ปี 2552
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) สมาคมบริ ษัท
จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 7 ปี 2554
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น�ำยุคใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Academy of Business Creativity
สถาบันพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
• หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่
(Young F.T.I.) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 233 สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย

0.60%

กรรมการอิสระ

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี
กรรมการ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร

35

-

-

ประสบการณ์ท�ำงาน
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2547 - 2555

รองผู้จดั การฝ่ ายข่าว

บริ ษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปั จจุบนั
		
2558 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั

ประธานคณะกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการอิสระ
รองกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

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

กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และเลขานุการบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท
Management Trainee (Institutional Dealer/
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปั จจุบนั กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
		
และกิจกรรมเพื่อสังคม
2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
2558 - ปั จจุบนั กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
2558 - ปั จจุบนั กรรมการธรรมาภิบาล
2557 - ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2556 - ปั จจุบนั กรรมการ
			

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท บางกอกเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จ�ำกัด

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยบริ ตชิ ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

อายุ
(ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นายพุฒิพันธ์ เตยะราชกุล
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• ปริ ญญาตรี สาขาการค้ าระหว่างประเทศ
Cheng Chi University ประเทศไต้ หวัน
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) รุ่นที่ 52 ปี 2550
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1 ปี 2551
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริ หาร (EEP)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 1 ปี 2558

กรรมการ
และเลขานุการบริ ษัท
และรองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารอาวุโส
สายงานอ�ำนวยการ

นายตู ชู เฉวียน

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2553 - 2558

กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปั จจุบนั
		
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั
		

กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านกฎหมาย
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโสสายงาน
อ�ำนวยการ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

2558 - ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2551 - ปั จจุบนั กรรมการ
2550 - ปั จจุบนั ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล

63

• ปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tamkang University ประเทศไต้ หวัน

-

-

2551 - ปั จจุบนั กรรมการ
2527 - ปั จจุบนั รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโสสายงาน
		
โลจิสติกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / บริ การ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
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• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี National Chengchi
University ประเทศไต้ หวัน

-

-

2554 - ปั จจุบนั กรรมการ
2549 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการส่วนการวางแผนและการจัดการ
		
ทางการเงิน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
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• ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
National Chengchi University

-

-

2557 - ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2531 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายวางแผนและจัดการความเสี่ยง บริ ษัท ซินเน็ค เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล
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• ปริ ญญาโท สาขา Computer Sciences
West Coast University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ สถิติคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 2 ปี 2551

0.01%

-

2559 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2536 - 2558
		

ที่ปรึกษาอาวุโส
กรรมการบริ หารความเสี่ยงด้ านปฏิบตั กิ าร
กรรมการธรรมาภิบาล
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาวุโส
สายงานขายและการตลาด

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารการเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) ปี 2551
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย ปี 2554

-

-

2551 - 2559
2550 - 2551
2548 - 2550
2538 - 2548
2532 - 2538

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้ชว่ ยผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ ดและเอ็นจิเนียริงค์ จ�ำกัด
บมจ. ซิงเกอร์ ประเทศไทย
บริ ษัท ยูนิไทยไลน์ จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายบัญชี
		
และการเงิน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการ

นายซู จื้อ ชิ่ง

-

ช่วงเวลา

• ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
San Jose State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

กรรมการ

นายหลิน ไท่ หยาง

0.20%

ประสบการณ์ท�ำงาน
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กรรมการ

นายเว่ย ฮุย

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร

กรรมการ

คณะผู้บริหาร
นายอนุชิต บุญญลักษม์
ที่ปรึกษาอาวุโส

นายไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์
รองประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
นางสาวสุวรรณี แซ่ลี่

อายุ
(ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด
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• ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 4 ปี 2552

รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายบริ หารสินค้ าและจัดซื ้อ

นางสาวกิง่ แก้ว จูทะสมพากร 58
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

นายประสิทธิ์ ปานวิเชียร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
และปฏิบตั กิ ารภูมิภาค

นายปิยะสิทธิ์ ทองหยวก

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
และการตลาด Computing
Device, Modern trade

นายวรพจน์ ถาวรวรรณ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
และการตลาด Commercial
Product, Indochina,
E-Commerce

45

49

39

99

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร
0.01%

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552

0.08%

• ปริ ญญาโท (บธ.ม.) สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร Mini MBA เสริมสร้ างผู้ประกอบการ
ไอทียคุ ใหม่
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่10 ปี 2555

0.01%

• ปริ ญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐ
และเอกชน (MPPM รุ่น 3)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
• ปริ ญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP) สมาคมบริ ษัท
จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 11 ปี 2556

0.01%

• ปริ ญญาโท สาขาการจัดการองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริ ญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.01%

-

-

ประสบการณ์ท�ำงาน
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2557
		
2545 - 2556
		

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายขายและ
การตลาดอินโดจีน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายบริ หาร
ผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปั จจุบนั
		
2558 - ปั จจุบนั
		
2553 - ปั จจุบนั

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายบริ หารสินค้ า
และจัดซื ้อ
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
กรรมการธรรมาภิบาล

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2539 - 2558
		

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ฝ่ ายโลจิสติกส์
และสายการประกอบ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั รองประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
2553 - ปั จจุบนั กรรมการธรรมาภิบาล
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

-

2549 - 2552
2541 - 2549

ผู้จดั การฝ่ ายขายและปฏิบตั กิ ารภูมิภาค
ผู้จดั การสาขาภูมิภาค – ภาคเหนือ

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2553 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขายและปฏิบตั กิ ารภูมิภาค

-

-

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - 2559
		
2554 - 2557
		
		
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั
		

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขายและการตลาด
Computing Device
ผู้จดั การฝ่ ายขายและการตลาด
Communication Device

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขายและการตลาด
Computing Device, Modern trade

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2555 - 2559
2554 - 2555
		
2551 - 2554
2547 - 2551

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผู้จดั การประจ�ำประเทศไทยฝ่ ายช่องทาง
การจัดจ�ำหน่าย
ผู้จดั การประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผู้จดั การผลิตภัณฑ์

บริ ษัท เดลล์ คอร์ ปอเรชัน่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั ผู้อำ� นวยการฝ่ ายขายและการตลาด Commercial บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
		
Product, Indochina, E-Commerce
2553 - ปั จจุบนั อาจารย์พเิ ศษด้ านการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวทิศากร วงศ์ใหญ่
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขาย
และการตลาด Consumer
Product

48

• ปริ ญญาตรี (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0.00%

-

2554 - 2559
		
2549 - 2553

ผู้จดั การฝ่ าย Consumer and Commercial
Product
ผู้จดั การฝ่ ายขายประจ�ำภูมิภาค

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายขายและการตลาด
		
Consumer Product

บริ ษัท อินแกรม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริ ษัท อินแกรม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

100

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
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อายุ
(ปี)

วุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวสุพร  เลิศธีรปัญญาวงศ์ 59 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 3 ปี 2552

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ หาร
งบประมาณและนัก ลงทุน
สัมพันธ์

นางสาวกมลศรี บุญแจ้ง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชี

นายเชิดชัย ศรีค�ำรุณ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายอาคาร
และกฎหมาย

นางสาวริสา พรภักดีวัฒนา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

55

57

56

การ
ความ
ถือหุ้น สัมพันธ์ทาง
ใน ครอบครัว
บริษัท ระหว่าง
(%)1 ผูบ้ ริหาร
0.03%

• ปริ ญญาตรี (บธ.บ.) สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 6 ปี 2553
• หลักสูตรนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
Human Resource Processional Practice
(HRP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 1 ปี 2558

0.02%

• ปริ ญญาโท (รป.ม.) สาขาการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี (บช.บ) คณะบริ หารธุรกิจ
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริ ก
• หลักสูตร TLCA Executive Development
Program (EDP)
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย รุ่นที่ 5 ปี 2553
• ประกาศนียบัตรการพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0.01%

• ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
เอกระบบสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

-

-

ประสบการณ์ท�ำงาน
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

2556 - 2558
2555 - 2556
		
2547 - 2554
2543 - 2547

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการเงินและจัดซื ้อ
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั
		
2558 - ปั จจุบนั
		

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
และนักลงทุนสัมพันธ์
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

2558 - 2559
2557 - 2558
2547 - 2556
2536 - 2546
2558 - 2559
		

ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายจัดซื ้อต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน
กรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร
และกิจกรรมเพื่อสังคม

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

0.01%

-

-

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2559 - 2559
		
		
2558 - 2559
		
		
2557 - 2559
		
2557 - 2559
2557 - 2558
		
2555 - 2558
		
2555 - 2557
2551 - 2555
2552 - 2555

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการประกวด
สถานประกอบการดีเด่น ด้ านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนาก�ำลังคนอาชีวศึกษา กลุม่ งานอาชีพ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (กรอ.อศ.)
คณะกรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการงานเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
คณะกรรมการบริ หารสถาบันเสริ มสร้ าง
ขีดความสามารถมนุษย์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและอาคาร
ที่ปรึกษา กต.ตร.สนโคกคราม
กรรมการส่งเสริ มกิจการ รร.นรต.
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สถานีต�ำรวจนครบาลโคกคราม
โรงเรี ยนนายร้ อยต�ำรวจ (สามพราน)
บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2558 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายอาคารและกฎหมาย
2557 - ปั จจุบนั กรรมการ กต.ตร.สนโคกคราม

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
สถานีต�ำรวจนครบาลโคกคราม

2554 - 2558
2550 - 2554
2549 - 2550
2532 - 2549
2527 - 2532

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
IBM Solution Delivery Co., Ltd.
Ness Global Services (Thailand) Co., Ltd.
บริ ษัท สยามนิสสันออโตโมบิล จ�ำกัด
ธนาคารกสิกรไทย

ผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project Leader
Senior Software Consultant
ผู้จดั การส่วนงานพัฒนาระบบงาน
เจ้ าหน้ าที่โปรแกรมเมอร์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
2559 - ปั จจุบนั ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

