9.0

การจัดการ
9.1

โครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สํานักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ

สํานักกรรมการผูจัดการ

หนวยธุรกิจอุปกรณ
เครื่องมือวัด

ฝายพัฒนาธุรกิจ
และกิจการบริษัท

หนวยธุรกิจงาน
โครงการ

ฝายปฏิบัติการ

ฝายสนับสนุน
ทางดานเทคนิค

หนวยธุรกิจ
โทรศัพทสาธารณะ

ฝายขาย

ฝายบริหาร
สํานักงาน

ฝายบัญชี
และการเงิน

โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
นายสมบุญ พัชรโสภาคย
นายปลื้มใจ สินอากร
นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล
วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
นายมณฑล สุดประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
นางสาวศศิธร บุญออน
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
สวนที่ 2 - 61

กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบดวย นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท และ นายสมบุญ
พัชรโสภาคย ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท หรือ นายสมบุญ พัชรโสภาคย
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล หรือนายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ หรือนายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก คนใด
คนหนึ่ง รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
คณะกรรมการมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตาม กฎหมาย วัตถุ
ประสงค และ ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญได ดังนี้
(ก) จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัท
(ข) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
(ค) จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
(ง) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือ
แกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร มีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะ
เปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนได
เสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย
ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
(จ) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
การบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการ
ตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ฉ) พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการ
อื่นตามความเหมาะสม
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(ช) ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
(ซ) กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อ
ประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
(ฌ) กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่
บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณามอบอํานาจใหแก คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยไดมีการ
กําหนดขอบเขตและวงเงินในแตละระดับอยางชัดเจน ทั้งนี้ ไมมีการมอบอํานาจในลักษณะไมจํากัดวงเงินแตอยางใด
9.1.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย ผูบริหาร 6 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมบุญ พัชรโสภาคย
นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
นายปลื้มใจ สินอากร
นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ในการบริหารงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหาร
งาน และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะ
กรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตาม
นโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
(ก) มีอํานาจกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
(ข) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณ
สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจําป) เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
(ค) จัดโครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(ง) กําหนดโครงสรางเงินเดือนและคาจาง และจัดทําหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงินและ
ที่มิใชตัวเงิน และหลักเกณฑในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสใหเหมาะสมกับสถานการณของบริษัทในแตละป
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(จ) มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวากรรมการ
ผูจัดการลงมาจนถึงระดับผูชวยผูอํานวยการ
(ฉ) ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท ใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติ
แลว
(ช) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการ
ลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท (สองรอยลานบาท) หรือจํานวนเทียบเทา
หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(ซ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกู การขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงิน
สําหรับแตละรายการไมเกินกวา 200 ลานบาท หรือจํานวนเทียบเทา หรือจํานวนอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(ฌ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเปดบัญชีธนาคารทุกชนิดทุกประเภท และการกําหนดเงื่อนไขการลงนาม
ของบริษัทในการเบิกจายบัญชีธนาคารดังกลาว
(ญ) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
(ฎ) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการลงทุน ที่ไมใชการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน 50 ลานบาท
หรือจํานวนเทียบเทา ในกรณีที่เกินกวากําหนดใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(ฏ) มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูล
งานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาทหรือเทียบเทา ในกรณีที่เกินกําหนดใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการเพื่อพิจารณา
อํานาจในการอนุมัติการดําเนินการทางการเงินของประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 30 ลานบาท (สามสิบลานบาท) หรือ
จํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/
หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูลงานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาทหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงอํานาจและ
/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดขัด
แยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการ
พิจารณาไวชัดเจนแลว
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9.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังนี้
1. ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล
2. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน
3. นายมณฑล สุดประเสริฐ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 ไดมีการกําหนด
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งการราย
งานตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
(ก) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบ
บัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบ
บัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
(ข) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
(ค)

สอบทานใหบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

(ง) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(จ) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคํานึงถึงความนา
เชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบ
หมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
(ฉ) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
(ช) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการ
เปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกตองครบถวนและเชื่อถือได และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรวมใหความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตงตั้ง การถอดถอน และกําหนดคาตอบแทนของผูตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการของบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทตอบุคคลภายนอก และใหประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
9.1.4 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ดังนี้
1. ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล
2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย
3. นายปลื้มใจ สินอากร

ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 ไดมีการกําหนด
ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
รวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทดังตอไปนี้
(ก) กําหนดนโบายคาตอบแทนสําหรับ คณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการ และคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ (Committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
(ข) กําหนดคาตอบแทนประจําปและผลประโยชนอื่นๆ
อนุกรรมการชุดตางๆ (Committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
(ค) ประเมินผลการทํางานและกําหนดคาตอบแทนประจําป

สําหรับคณะกรรมการบริษัท
และผลประโยชนอื่นๆ

และคณะ

สําหรับกรรมการ

ผูจัดการ
(ง) พิจารณาจัดสรรหลักทรัพยที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการออกหลักทรัพยที่เกี่ยวของนั้นๆ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการ
ของบริษัทโดยตรง
และใหประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงแลว ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการกําหนดคาตอบแทนที่
พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงไดอีก
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะไมรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใด
ที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติ
รายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว
ตามขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติ
ทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
9.1.5

ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ผูบริหารของบริษัทประกอบดวย 11 ทาน ดังนี้
1. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
กรรมการผูจัดการและรักษาการผูอํานวยการหนวยธุรกิจงานโครงการ
2. นายอํานวย ขัตติโยทัยวงศ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจอุปกรณเครื่องมือวัดและผูอํานวยการฝายขาย
3. นายวิชัย ตันจริยภรณ
ผูอํานวยการหนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
4. นายประเสริฐ โตวิวัฒน
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
5. นายธวัชชัย โพธารามิก
ผูชวยผูอํานวยการสํานักกรรมการผูจัดการ
6. นายชัยชนะ เชาวมานะเดช
ผูชวยผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
7. นายวิษณุ สุขสุสินธิ์
ผูชวยผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและกิจการบริษัท
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8.
9.
10.
11.

นายพินิจ วัฒนพิทักษ
นายสุพัชร สุทธิวัฒนะ
นางบุษกร จงศักดิ์สวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ กองจันทรา

ผูชวยผูอํานวยการฝายขายธุรกิจงานโครงการ
ผูชวยผูอํานวยการฝายขายธุรกิจงานโครงการ (ระบบความปลอดภัย)
ผูชวยผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฝายสนับสนุนทางดานเทคนิค

หมายเหตุ 1. นายสุพัชร สุทธิวัฒนะ เริ่มงานในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการฝายขายธุรกิจงานโครงการ (ระบบความปลอด
ภัย) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2548 และนายสุรศักดิ์ กองจันทรา เปนผูชวยผูอํานวยการฝายสนับสนุนทางดาน
เทคนิคตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549
2. นางสาวรพีพรรณ เลิศปรีชา ซึ่งเคยดํารงตําแหนงเปนผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารสํานักงานไดลาออกเมื่อวัน
ที่ 31 มกราคม 2549

ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการมีดังนี้
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2547 และครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 ไดมีการกําหนดอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ดังตอไปนี้
(ก) มีอํานาจดําเนินการเปนผูบริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารไดมอบหมาย ตลอดจนมีอํานาจในการมอบหมายให
บุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร ทําหนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการผูจัดการในเรื่องที่จําเปนและสมควร โดยใหอยู
ในดุลยพินิจของกรรมการผูจัดการซึ่งอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท
(ข) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ตามงบประมาณประจําปที่
คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติแลว ตลอดจนคาใชจาย การจัดซื้อ จัดจาง เชา เชาซื้อ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานและการลงทุนตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกินกวา 5 ลานบาท (หาลานบาท) หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(ค)

มีอํานาจประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอนพนักงานของบริษัท ในตําแหนงที่ต่ํากวาผูชวยผู

อํานวยการลงมา
(ง) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติการเขาประมูลงาน และ/หรือการเขารวมกับผูอื่นเพื่อการประมูล
งานสําหรับงานประมูลแตละโครงการในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาทหรือเทียบเทา
ทั้งนี้ การมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ตลอดจนการมอบอํานาจแกบุคคลอื่นที่กรรมการผูจัดการเห็น
สมควร จะไมรวมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่
คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

เนื่องจากในปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยอย เพื่อทําหนาที่ดานการ
สรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท จึงดําเนินการโดยคณะกรรมการบริษัทโดย
มิไดผานขั้นตอนของคณะอนุกรรมการยอยดานการสรรหา อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติของ
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
สิทธิของผูถือหุนในการแตงตั้งคณะกรรมการ
ในการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไป
นี้
1.

ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ขอบังคับบริษัทไดกําหนดองคประกอบการแตงตั้ง หรือถอดถอน หรือการพนจากตําแหนงกรรมการ
บริษัท ดังนี้
1.
คณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนบุคคลธรรมดาจํานวนไมนอยกวาหาคน และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะเปนผูถือหุนของบริษัท
หรือไมก็ได
2.

ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑที่กลาวไวขางตน

3.
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ
จํานวนกรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการไมอาจแบงออกใหเปนสามสวนได ก็ใหออกโดยใหมีจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบั เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได โดยกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง
4.
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง จะตองยื่นจดหมายลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแต
วันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
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5.
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่สวนของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6.
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาด หลักทรัพย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการผูนั้นจะเหลือนอยกวา
2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขามา
แทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
9.2.2 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่
สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสรางการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด
9.2.3 การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอยางนอย 3 ทาน เขารวมในคณะกรรมการของ
บริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยแตละทานจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งมีหลักเกณฑและคุณสมบัติในการ
คัด
เลือกดังตอไปนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
2 ไมมีสวนรวมในการบริหาร รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอ
ใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ในลักษณะที่ทําใหขาดความเปนอิสระในการปฏิบัติภารกิจของตน
5. เปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทําหนาที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ
6. กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทานจะตองมีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณดานบัญชีหรือ
การเงินที่ดีพอ เพื่อสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความสมเหตุสมผลและความนาเชื่อถือของงบการเงิน
7. กรรมการตรวจสอบตองสามารถแสดงความเห็น
ควบคุมภายในจากฝายตรวจสอบภายในของบริษัท
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และใหขอแนะนําตอรายงานการตรวจสอบระบบ

9.3

คาตอบแทน
9.3.1

คาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงิน (กอนหักภาษี)
คาตอบแทนกรรมการ

ป 2548

6 เดือนแรก ป 2549

คาเบี้ยประชุม (บาท)

คาเบี้ยประชุม (บาท)

1. นายปลื้มใจ สินอากร

360,000

180,000

2. ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล

420,000

210,000

3. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน

360,000

180,000

4. นายมณฑล สุดประเสริฐ

360,000

180,000

รวม

1,500,000

750,000

หมายเหตุ: 1.

2.

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2547 จํานวนเงินไมเกิน
8,160,000 บาท และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2548 เทาเดิม
ทั้งนี้ กรรมการที่รับคาตอบแทนในฐานะกรรมการมีจํานวน 4 ทาน ตามที่แสดงรายละเอียดไวขางตน

คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร
จํานวนผูบริหาร (ราย)
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2548

6 เดือนแรก ป 2549

12

13

18,828,612

10,411,644

เงินเดือนและโบนัส

เงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ: ทั้งนี้ คาตอบแทนผูบริหารขางตน ประกอบดวย
1. ในป 2548 ประกอบดวยคาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 10 ทานจากทั้งหมด 11 ทาน และนายทรงฤทธิ์
กุสุมรสนานันท เดิมในฐานะกรรมการบริหาร (ซึ่งตอมาไดลาออกจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2548) และนางสาวรพีพรรณ เลิศปรีชา ในฐานะผูบริหาร (ซึ่งไดลาออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549)
ทั้งนี้ ไมรวมคาตอบแทนของนายสุรศักดิ์ กองจันทรา ซึ่งเริ่มงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2549
2. ในป 2549 ประกอบดวยคาตอบแทนของผูบริหารจํานวน 11 ทาน และนายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท ในฐานะ
ประธานกรรมการ และนางสาวรพีพรรณ เลิศปรีชา (เฉพาะเดือนมกราคม 2549)
3. ทั้งนี้ กรรมการบริหารอีก 4 ทานที่เหลือที่ไมรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร ไดแก นายสมบุญ พัชร
โสภาคย นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ และนายปลื้มใจ สินอากร

9.3.2

คาตอบแทนอื่นสําหรับผูบริหาร (ถามี)

1. บริษัทไดมีการสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารจํานวน 12 รายในป 2548 และ 6 เดือน
แรกป 2549 เทากับ 1,381,656.03 บาท และ 763,626.42 บาท ตามลําดับ
2. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 9 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ
จํานวนไมเกิน 1 ลานหุนใหแกกรรมการ และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 5.1 ลานหนวยใหแกกรรมการ โดยไมมีการจัดสรรหุน
สามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการทานใดเกินรอยละ 5 ของหลักทรัพยที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือ
พนักงานในครั้งนี้ โดยบริษัทจะมีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิ สวนที่เหลือไมต่ํากวา 4 ลานหุน และ 16.15
ลานหนวย ตามลําดับ ใหแกผูบริหารและพนักงานโดยพิจารณาจากผลงานของแตละราย ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนสามัญและใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาว จะไมมีผูบริหารและ/หรือพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิเกินรอยละ 5 ของหลัก
ทรัพยที่ออกและเสนอขายใหแกกรรมการและ/หรือ พนักงานในครั้งนี้
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รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ

จํานวนหุนสามัญ

จํานวนใบสําคัญ

ตามโครงการตอเนื่อง

แสดงสิทธิ (หนวย)

% ของหลักทรัพยจัดสรรแก
กรรมการและพนักงานทั้งหมด

1. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท

ไมเกิน 250,000 หุน

1,050,000

ไมเกินรอยละ 4.95

2. นายสมบุญ พัชรโสภาคย

ไมเกิน 250,000 หุน

600,000

ไมเกินรอยละ 3.24

3. นายปลื้มใจ สินอากร

ไมเกิน 250,000 หุน

600,000

ไมเกินรอยละ 3.24

4. นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล

ไมเกิน 250,000 หุน

1,050,000

ไมเกินรอยละ 4.95

5. นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ

ไมเกิน 250,000 หุน

600,000

ไมเกินรอยละ 3.24

6. นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก

ไมเกิน 250,000 หุน

600,000

ไมเกินรอยละ 3.24

7. ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล

0

200,000

รอยละ 0.76

8. วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน

0

200,000

รอยละ 0.76

9. นายมณฑล สุดประเสริฐ

0

200,000

รอยละ 0.76

ไมเกิน 1,000,000 หุน

5,100,000

ไมเกินรอยละ 23.24

รวม

9.4

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่น
ที่จะปฏิบัติตามมาตรการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาด
หลักทรัพยไดกําหนดไวในขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed
Companies)
นอกจากนี้บริษัทยังนําหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ (Principle of Good Corporate Governance)
เปนแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ และเปนการสรางความโปรงใส และประสิทธิภาพของ
ฝายจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทไดปฏิบัติ
ตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกลาวดังตอไปนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อชวยใหบริษัทสามารถควบคุม
การดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปดวยความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการจะครอบคลุมในเรื่อง สิทธิและ
ความเทาเทียมของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และความเปนอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปด
เผยขอมูลความโปรงใส การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ เปนตน
2. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกๆ คนอยางเทาเทียมกัน โดยในการประชุมผูถือหุนบริษัทในแต
ละครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
และในการประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทและแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ
นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่เปดโอกาสใหผูถอื หุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดสามารถมอบอํานาจให
กรรมการตรวจสอบเปนตัวแทนในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได โดยภายหลังการประชุมบริษัทไดมี
การจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนถูกตอง
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3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของ ดังนี้
(ก) พนักงาน

:

บริษัทเล็งเห็นวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุน
การพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน รวมถึงการใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
และเปนธรรม รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมและเปนธรรม

(ข) ลูกคา

:

บริษัทเนนการใหบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ มีการเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา
โดยคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการและผลิตภัณฑเปนสําคัญ รวม
ถึงการใหบริการหลังการขาย

(ค) คูคาและเจาหนี้ :

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขทาง
การคา และ/หรือขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันดีทาง
ธุรกิจซึ่งจะเปนประโยชนทุกฝาย

(ง) คูแขง

:

บริษัทปฏิบัติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคู
แขง

(จ) ผูถือหุน

:

บริษัทมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหบริษัทมีรายได
และผลกําไรเพิ่มขึ้นได เปนการเพิ่มมูลคาของบริษัทและสงผลใหผูถือหุนของบริษัท
ไดรับผลตอบแทนสูงสุด

(ฉ) ชุมชนและสังคม :

บริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม เชน บริษัทมีการจัดโครงการ
สีขาว โดยมีวัตถุประสงคในการตอตานยาเสพติด โครงการบริจาคคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาใหแกโรงเรียนในตางจังหวัดที่ขาดแคลน เปนตน

(ช) สิ่งแวดลอม

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของมลภาวะและสิ่งแวดลอม ที่อาจกระทบตอชุมชน
อยางไรก็ตามประเภทธุรกิจของบริษัท ไมทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมแต
อยางใด

:

4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา พรอมรายละเอียดตามสมควร โดยจะจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม บริษัทมี
นโยบายในการใหความสะดวกแกผูถือหุน และจัดสรรเวลาประชุมอยางเพียงพอ รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียม
ในการตรวจสอบการดําเนินการของบริษัท การซักถามและการเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในที่ประชุม โดยบริษัทมี
นโยบายที่ใหประธานกรรมการบริษัทหรือประธานคณะกรรมการบริหาร รวมกับกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน กรรมการผูจัด
การ และผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามทุกครั้ง รวมถึงบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในราย
งานการประชุมผูถือหุนอยางครบถวนถูกตองเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให
ฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนการที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษทั และผูถือหุนโดยรวม
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีบริษัทมีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกัน
ของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
โดยผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดังกลาว
ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาว นอกจากนี้บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผูดําเนินการตรวจสอบและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองและครบถวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไป
ใชเพื่อผลประโยชนสวนตน โดยผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.
7.

จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม เปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง
ใชความระมัดระวังในการทํางาน การตัดสินใจทางการคา รวมถึงการปฏิบัติตอผูอื่น ละเวนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
บริษัทและคูคา
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 ทาน แบงเปนกรรมการที่
เปนผูบริหารจํานวน 5 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการที่เปนกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อกอใหเกิดการ
ถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู
จัดการไวอยางชัดเจน โดยจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ รวมทั้งการมอบอํานาจบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากตน ไปอนุมัติหรือ
ทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจน เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เปนผูกําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
รับมอบหมาย และใหอยูในระดับที่จูงใจและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับบริษัทได นอกจากนี้การกําหนดคาตอบแทน
ผูบริหารจะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั กําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานและผลประกอบการของ
บริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละราย
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11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน และจะจัดใหมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเปน ซึ่งตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2549 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย
มีเพียง(สองครั้ง)ที่มีกรรมการเขารวมไมครบรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมแตละครั้งไดมีการกําหนด
วาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง
เพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จาก คณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อกรรมการ
นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท
นายปลื้มใจ สินอากร
นายสมบุญ พัชรโสภาคย *
นายสุพจน สัญญพิสิทธิ์กุล
นายสมศักดิ์ พัฒนะเอนก
นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ
ศาสตราจารยอาภรณ เกงพล
นายมณฑล สุดประเสริฐ
วาที่รอยตรีอรรณพ สูทกวาทิน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
5/5
4/5

หมายเหตุ * ไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2548 ประชุมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548

12. คณะอนุกรรมการ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว ยังมีคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจ และหนาที่ของคณะกรรมการทั้งสามไวอยางชัดเจน
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดใหมีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก
รายการบัญชี และการจัดเก็บดูแลทรัพยสินออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้
บริษัทยังมีการตรวจสอบภายในทางดานการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน เพื่อนําเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทมีสํานักตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของ
บริษัทใหดําเนินไปตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทวาเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของ โดยสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเปนอิสระ และรายงานผลการตรวจ
สอบตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในอดีตบริษัทเคยมีการมอบอํานาจใหผูอื่นซึ่งมิไดเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัทในการรวมลงนามสั่ง
จายเช็คของบริษทั ซึ่งปจจุบันบริษัทไดแกไขยกเลิกการมอบอํานาจดังกลาวแลว
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจําป
โดยงบการเงินของบริษัทจะจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และจัดทําภายใตดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผย
ขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร เปนผูดูแลพิจารณากลั่นกรองรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินของบริษัท
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15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองครบถวน โปรงใส และทั่วถึง ทั้งรายงาน
ขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของ
บริษัท เพื่อเปนตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุนที่เปนสถาบัน ผูถือหุน และนักวิเคราะหทั่วไป สามารถติดตอขอทราบขอมูลของบริษัท
ไดที่หมายเลขโทรศัพท 02 502 3328
9.5

การกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนสวนตนเปน
อยางยิ่ง จึงมีนโยบายใหมีการเก็บรักษาขอมูลซึ่งยังมิไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลับ โดยกําหนดใหรับรูเฉพาะผูมีสวนเกี่ยวของ
เทานั้น
ทั้งนี้บริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.1.5 รับทราบถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยใน
บริษัทของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 แลว
อีกทั้งบริษัทไดแจงขอหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร ตามขอ 9.1.5 รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใชขอมูล
ภายในของบริษัท ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนโดยเฉพาะขอมูลทางการเงิน ในการหาประโยชนสวนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทดวย นอกจากนี้ บริษัทยังหามผูบริหารและพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในการเขาซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม
วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธของทุกป ซึ่งวันดังกลาวเปนวันที่บริษัทตองเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนทราบ
ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหารรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของ
บริษัท จะตองรายงานตอสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหกับสวนงานเลขานุ
การบริษัท เพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้งที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยดังกลาว
ทั้งนี้ สําหรับผูบริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทไดออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และวันที่ 4
มกราคม 2549 เพื่อแจงขอหามมิใหผูบริหารและพนักงานคนใดนําขอมูลภายในของบริษัทไมวาจะเปนเรื่องใดๆ ไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน ตลอดจนแจงใหผูบริหารและพนักงานทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมายในเรื่องการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชน
สวนตน
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9.6

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งสิ้น 301 และ 367 คน ตาม

ลําดับ
หนวยงาน
ฝายบริหาร
สํานักกรรมการผูจัดการ และสํานักตรวจสอบภายใน
ฝายกิจการบริษัท และพัฒนาธุรกิจ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายประสานงานธุรกิจและบริหารสํานักงาน
ฝายปฏิบัติการ
ฝายสนับสนุนดานเทคนิค
ฝายขายและการตลาด
หนวยธุรกิจโทรศัพทสาธารณะ
ฝายพัฒนาซอฟตแวร
ฝายธุรกิจระบบความปลอดภัย
รวม

ณ 31 ธันวาคม 2548
(คน)
3
5
13
19
39
73
14
23
56
47
9
301

ณ 30 มิถุนายน 2549
(คน)
4
5
18
18
39
67
16
30
51
111
8
367

คาตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทยอย (รวมผูบริหารของบริษัท)
รูปแบบของคาตอบแทน
(ลานบาท)
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ป 2548

6 เดือนแรก ป 2549

130.86

95.77

6.22

4.40

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 9 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญ
จํานวน 5 ลานหุนและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 21.25 ลานหนวยใหแกกรรมการและ/หรือพนักงาน โดยบริษัทจะจัดสรรหุน
สามัญไมต่ํากวา 4 ลานหุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ 16.15 ลานหนวยใหแกผูบริหารและพนักงาน
ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน จะไมมีกรรมการหรือพนักงานรายใดไดรับการจัดสรรเกิน
กวารอยละ 5 ของหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายครั้งนี้
นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนธุรกิจอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ และทักษะ
เฉพาะดานในการใหคําปรึกษา วางแผนโครงการ บริหารและควบคุมโครงการใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอยมี
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่องและฝกอบรมบุคลากรในแตละระดับงาน นับตั้งแตวันรับพนักงานเขาทํางาน
บริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศนพนักงานใหมเพื่อใหเขาใจถึงภาพรวม โครงสรางองคกร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยว
ของ อีกทั้งยังจัดใหมีการอบรมเพื่อความเขาใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายในเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานอยางสม่ําเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและ
ความรูที่จะสามารถทํางานทดแทนกันไดในกรณีจําเปน
ขอพิพาทดานแรงงานในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
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