บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
9.

โครงสรางการจัดการ

9.1

โครงสรางคณะกรรมการ

โครงสรา งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดว ยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คื อ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
จํานวน 9 ทาน ดังนี้
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการ
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท
กรรมการ
(3) นายสุวัฒน จรดล
กรรมการ
(4) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
กรรมการ
(5) นายภูมิชาย หิรัญชัย
กรรมการ
(6) นายอาคม มานะแกว
กรรมการ
(7) พล.อ.เธียร ชนไมตรี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นางมณี จารุมนัส
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายไพฑูรย กําชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เปนดังนี้
นางประพี ร ปุ ย พั น ธวงศ นายประเดช กิ ต ติ อิ ส รานนท นายสุ วั ฒ น จรดล และนายพงษ ศั ก ดิ์ ศิ ริ คุ ป ต
ลงลายมือชื่อ จํานวน 2 คน และประทับตราสําคัญบริษัท หรือ นางประพีร ปุยพันธวงศ นายประเดช กิตติอิสรานนท
นายสุวัฒน จรดล นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต คนใดคนหนึ่ง ลงนาม รวมกับ นายภูมิชาย หิรัญชัย หรือนายอาคม มานะ
แกว และประทับตราสําคัญบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุน และมีอํานาจในการจัดการบริษัท ดังตอไปนี้
(1) ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
(2) กําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานการลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ของบริษัท
(3) กําหนดและควบคุมดูแลใหฝายบริหาร ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ
(4) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย และความถูกตองในสังคม
(5) จัดการบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิ
(6) จัดการบริษัทใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
(7) จัดการบริษัทใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
(8) จัดการแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทําหนาที่บริหารกิจการรวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
สวนที่ 2 หนาที่ 48

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
(9) จัดการแตงตั้ง “กรรมการผูจัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการ ทั้งปวงของบริษัท รวมถึง กําหนด
อัตราคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
(10) การใหคุณใหโทษแกกรรมการผูจัดการ โดยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้ จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้
เรื่องที่กรรมการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวน
ไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
(ก) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
(ข) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการ
ที่เขารวมประชุม และจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือ
หุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร จํานวน 6 ทาน ดังนี้
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท
รองประธานกรรมการบริหาร
(3) นายสุวัฒน จรดล
กรรมการบริหาร
(4) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
กรรมการบริหาร
(5) นายภูมิชาย หิรัญชัย
กรรมการบริหาร
(6) นายอาคม มานะแกว
กรรมการบริหาร
โดยมีนายไพฑูรย กําชัย เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สวนที่ 2 หนาที่ 49

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) มีอํานาจสั่งการ วางแผน และดําเนินกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
(2) กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
(3) กําหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
(4) พิจารณาวาระตางๆ กอนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(5) มีอํานาจพิจารณากําหนดสวัสดิการพนักงาน ใหเหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคลองกับ
กฎหมายที่บังคับใชอยู
(6) มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารลงทุ น การซื้ อ ขายทรั พ ย สิ น ถาวรของบริ ษั ท การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การกู ยื ม เงิ น
การใหกูยืมเงิน การเขาทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 5 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวรและการใหกูยืมเงิน
- วงเงินไมเกิน 500 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา และ
- วงเงินไมเกิน 200 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
(7) ในกรณีที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไวแลว คณะกรรมการ
บริหารสามารถดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน
(8) มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จําเปน รวมถึงกําหนดอัตราคาตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสม
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกลาวขางตนนั้นตอง
อยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารไมมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัทและบริษัท
ย อ ย (ถ า มี ) ในกรณี ดั ง กล า ว ให ค ณะกรรมการบริ ห ารนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วต อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการบริหารทานนั้นและ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ดังกลาว
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ป ระชุม สามัญผูถือหุ น ครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2549 ไดมีม ติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ดังนี้
(1) พล.อ.เธียร ชนไมตรี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
กรรมการตรวจสอบ
(3) นางมณี จารุมนัส
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาววรรณฤดี สุวพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สวนที่ 2 หนาที่ 50

บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท
(2) สอบทานใหบริษัท มีการรายงานทางการเงิน เปนไปตามมาตรฐานบัญชีอยางถูกตองและเพียงพอ
(3) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(4) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(5) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
(7) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ
ถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(ค) เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้ง
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(จ) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(8) พิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย และพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาฝาย
ตรวจสอบ
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
9.1.4 ผูบริหาร
ณ 30 กันยายน 2549 บริษัท มีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

นายประเดช กิตติอิสรานนท
นายสุวัฒน จรดล
นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
นายภูมิชาย หิรัญชัย
นายอาคม มานะแกว
นายไพฑูรย กําชัย

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานกอสรางสายสงและสถานีไฟฟา
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานจัดซื้อ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการตลาด
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและบัญชี
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
(1) เสนอแผนและแนวทางการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารพิจารณา
(2) วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร
(3) กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหแกผูบริหารระดับสูง
(4) สรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
(5) มีอํ า นาจจา ง แต ง ตั้ ง ปลดออก ให อ อก ไล อ อก กํ า หนดอัต ราค า จ า ง ให บํ า เหน็ จ รางวัล ปรั บ ขึ้ น
เงินเดือนคาตอบแทน โบนัส สําหรับพนักงานตั้งแตรองกรรมการผูจัดการลงมา
(6) มีอํานาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพยสินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจาง การกูยืมเงิน การให
กูยืมเงิน การเขาทําสัญญาหรือการทํานิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติและเปนไป
ตามวัตถุประสงคของบริษัท
- วงเงินไมเกิน 2 ลานบาท สําหรับการซื้อขายทรัพยสินถาวรและการใหกูยืมเงิน
- วงเงินไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับการเสนอราคา และ
- วงเงินไมเกิน 20 ลานบาท สําหรับการกูยืมเงิน การจัดซื้อจัดจาง การเขาทําสัญญา/นิติกรรม
ใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคาโดยปกติ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
(7) มีอํานาจกระทําการ และแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการเกี่ยวของและ
เปนประโยชนตอบริษัท
(8) มีอํานาจอนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงกําหนด
อัตราคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
(9) ดําเนินกิจการ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทหรือกิจการอื่นๆ ที่ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
(10) มีอํานาจกระทําการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคาร สําหรับใชบริหารจัดการโครงการตางๆ ของ
บริษัท โดยไมจํากัดวงเงิน เมื่อธนาคารอนุมัติวงเงินแลวในการเขาผูกพันใชเงินจากธนาคารดังกลาว
ตองมีการขออนุมัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่อีกครั้ง
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่แ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการดังกลา วขา งตน นั้น ตองอยู
ภายใตหลั ก เกณฑข องกฎหมายและกฎระเบี ยบขอบังคั บของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู จัด การไม มีอํา นาจ
ในการดําเนินการใดๆ ใน/หรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท และ/หรื อ รายการหรื อ เรื่ อ งที่ ก รรมการผู จั ด การหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
มี ส ว นได เ สี ย หรื อ อาจมีค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใดที่ จะทํ า ขึ้ น กั บ บริ ษัท และบริ ษัท ย อย (ถ า มี )
ในกรณี ดั ง กล า ว ให ก รรมการผู จั ด การนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วต อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป โดยกรรมการผูจัดการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมมีคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกลาว
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน
กรรมการผูจัดการ
(นายประเดช กิตติอิสรานนท)
เลขานุการกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
(นายสุวัฒน จรดล)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายไพฑูรย กําชัย (CFO))
ฝายบัญชี

ฝายการเงิน

ฝายบุคตล

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายสุวัฒน จรดล)
รักษาการ

ฝายกอสรางสายสงและ
สถานีไฟฟา

ฝายกอสรางสถานีไฟฟา

ฝายกอสรางงานระบบจําหนาย

ฝายคลังสินคา

ฝายขาย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายประเดช กิตติอิสรานนท)
รักษาการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(นายอาคม มานะแกว)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ฝายการตลาด

ฝายจัดซื้อ

(นายภูมิชาย หิรัญชัย)

ฝายกอสรางงานระบบ
โรงงานลพบุรี
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการสรร
หากรรมการจะกระทําโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑคุณสมบัติตามมาตรา 68
แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงประสบการณ ความรู และความสามารถ จากนั้นจึงนํารายชื่อเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(ข) ผูถือหุนแตล ะคนจะใชค ะแนนเสีย งที่ต นมีอ ยูต ามขอ 1 เพื่อ เลือ กตั้ง บุค คลเดีย วหรือ หลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากกวาหรือนอยกวาคนอื่นไมได
(ค) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน กรรมการเทา จํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่
จะออกไมอาจแบงใหตรงเปนจํานวนไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสัดสวน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบริษัทฯนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได
กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขา
เปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และตอง
ไดรับมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทจายคาตอบแทนตอบแทนกรรมการเปนรายเดือน โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนรวมทั้งสิ้น
ในชวงเวลาป 2548 และ 9 เดือนแรกป 2549 ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท
(3) นายสุวัฒน จรดล
(4) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต

ป 2548
จํานวนเงิน(บาท)
150,000
150,000
150,000
150,000

9 เดือนแรกป 2549
จํานวนเงิน(บาท)
210,000
135,000
135,000
135,000
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ป 2548
จํานวนเงิน(บาท)
(5) นายอาคม มานะแกว
135,000
(6) นายภูมิชาย หิรัญชัย
150,000
(7) พล.อ.เธียร ชนไมตรี
225,000
(8) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
225,000
(9) นางมณี จารุมนัส
240,000
รวมทั้งสิ้น
1,575,000
หมายเหตุ ป 2548 (7)-(9) เปนอนุกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ

9 เดือนแรกป 2549
จํานวนเงิน(บาท)
135,000
135,000
270,000
270,000
270,000
1,695,000

คาตอบแทนกรรมการบริหาร
ป 2548
จํานวนเงิน
ลักษณะคาตอบแทน จํานวนผูบริหาร
(ราย)
(บาท)
เบี้ยประชุม
บําเหน็จ
รวมทั้งสิ้น

9 เดือนแรกป 2549
จํานวนผูบริหาร
จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
6
1,350,000
1
439,500
1,789,500

คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2548
9 เดือนแรกป 2549
ลักษณะคาตอบแทน จํานวนผูบริหาร
จํานวนเงิน
จํานวนผูบริหาร จํานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
เงินเดือนรวม
6
6
9,280,900
7,614,750
โบนัส
5
8,640,000
6
12,139,050
21,419,950
16,254,750
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ:- สํา หรับ ป 2549 ทั้ง ป บริษัท ประมาณการผลตอบแทนผูบ ริ ห ารในรูป เงิ น เดือ นจํา นวน
12,475,900 บาท และโบนัสจํานวน 13,736,550 บาท ทั้งนี้ หลังจากป 2549 บริษัทยังคงพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนผูบริหารในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส แตไมมีนโยบายการจายผลตอบแทนในรูปแบบ
โบนัสใหแกผูบริหารในจํานวนเงินที่มากกวาเงินเดือนรวมของผูบริหารดังเชนในป 2549
9.3.2 คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ไดมีมติใหออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท จํานวน 5,000,000 หนวย เพื่อเปนการ
ตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อเปนแรงจูงใจใหปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจและ
ทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว โดยในสวนของกรรมการจะไดรับการจัดสรรคนละไมเกิน 160,000 หนวย และ
กรรมการที่มีฐานะเปนพนักงานของบริษัทจะเลือกรับสิทธิการจัดสรรในสวนที่ไดประโยชนสูงกวาเพียงทางเดียวเทานั้น
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การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัท
รายชื่อ
กลุมคณะกรรมการ
1. พล.อ.เธียร ชนไมตรี
2. นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
3. นางมณี จารุมนัส
รวม
กลุมผูบริหาร
1. นางประพีร ปุยพันธวงศ
2. นายประเดช กิตติอิสรานนท
3. นายสุวัฒน จรดล
4. นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
5. นายอาคม มานะแกว
6. นายภูมิชาย หิรัญชัย
7. นายไพฑูรย กําชัย
รวม
กลุมพนักงาน
จํานวนรวมทั้งสิ้น 73 คน
รวม
9.4

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและบัญชี

จํานวน
(หนวย)
94,000
94,000
94,000
282,000
141,200
156,000
158,000
155,200
150,800
160,800
79,200
1,001,200
3,716,800
5,000,000

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเขาใจบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีตอบริษัท และผูถือหุน
และไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอและขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของบริษัท
เพื่อสรางความโปรงใสในการทํางาน การดําเนินการใหมีจริยธรรมทางธุรกิจ การจัดทําระบบควบคุมภายในตางๆ
รวมถึงการใหความสําคัญเทาเทียมกันของผูถือหุน และการรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ เมื่อวันที่บริษัทได
มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2549 วันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ซึ่งไดมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3
ทานเขารวมประชุม และไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและ
การดําเนินการ ดังนี้
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
เสริมสรางความโปรงใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน
ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่เปนลายลักษณอักษรและ
ใหถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติสําหรับบริษัท ซึ่งครอบคลุมหลักการสําคัญดังตอไปนี้
- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย
- การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ดู แ ลและการ
บริหารงานดวยความซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัท
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และให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ บริ ษั ท และผู ถื อ หุ น ตลอดจนดู แ ลมิ ใ ห เ กิ ด ป ญ หาความขั ด แย ง
ดานผลประโยชนตางๆ
- การบริ ห ารงานด ว ยความโปร ง ใสภายใต ร ะบบการควบคุ ม และการตรวจสอบภายในตลอดจน
การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและสามารถตรวจสอบไดแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อให
รับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ สํ า คั ญ เช น การทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยง การทํ า รายการได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย
เพื่อความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท
- การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการ
ดูแลสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง และจะกําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตางๆ ใหแกผูถือหุนทราบ
2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
บริษัทจะยึดมั่นตอการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกําหนดนโยบาย
โดยการคํานึงถึงสิทธิผูถือหุน และสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุนดังนี้
-

สิทธิในการรับรูขอมูลในการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อใหขอมูลเพียงพอแกผูถือหุนเพื่อตัดสินใจ
ในการลงมติ โดยบริษัทจะพัฒนาเพื่อเผยแพรขอมูลดังกลาวลงใน website ของบริษัทเปนการลวงหนา
กอนการจัดสงเอกสารใหสําเร็จกอนป 2551 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุน
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน พรอมทั้ง
มีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อสามารถใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

-

สิทธิที่ผูถือหุนจะไดรับการอํานวยความสะดวกของผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและ
ออกเสียงอยางเต็มที่ โดยในอนาคตบริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม
ใหแกบริษัทได นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการสงเสริมใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในกรณีการตอบคําถามเกี่ยวกับประเด็นตางๆ

-

หลังจากบริษัทไดเปนบริษัทจดทะเบียนแลว บริษัทมีนโยบายจะสงเสริมเรื่องความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุน เชนการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมกอนวันประชุมและ
คณะกรรมการกํา หนดแนวทางพิ จ ารณาเพิ่ ม / ไม เ พิ่ ม วาระที่ เ สนอดั ง กล า ว การเป ด โอกาสให
ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและคณะกรรมการกําหนดแนวทาง
พิจารณาลวงหนาในเวลาอันสมควรกอนวันประชุม การไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงผูถือหุนทราบ
ลวงหนา นอกจากนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองไดสามารถ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน หรือใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนเพื่อเขารวม
ประชุมแทนได

3. สิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญแกการกํากับดูแลผูมีสวนไดเสียหลายกลุม เชน กลุมลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน
หรือผู ลงทุน หน วยงานภาครั ฐและหนวยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ ตามสิทธิ
เงื่อนไข ขอกฎหมาย และขอกฎระเบียบตางๆ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลและปฏิบัติดวยดี ทั้งนี้ บริษัท
จะกําหนดมาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกตองของรายงานทางการเงิน
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ระบบการควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหคณะกรรมการ
บริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดําเนินการตรวจสอบพรอมทั้งดําเนินการแกไขเพื่อความถูกตอง
4. การประชุมผูถือหุน
บริษัทตั้งใจที่จะสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม หรือมีขอเสนอแนะ
ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะเขาในที่ประชุมเพื่อตอบคําถาม และรับฟงขอเสนอแนะจากผูถือหุน ทั้งนี้
ขั้นตอนการจัดประชุมผูถือหุนนั้น ไดกลาวไวในขอ 2
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
ในการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายการดําเนินงาน กลยุทธ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการไดมีสวนรวม
ในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใชประสบการณรวมทั้งความชํานาญในการทําธุรกิจในการวางแผนเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
รวมทั้งจะกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการ พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของฝายจัดการใหเปนไปตามแผนงาน
6. ความขัดแยงผลประโยชน
บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการ ฝายจัดการและผูถือหุนไดมีการพิจารณาในการแกปญหาความขัดแยงของ
ผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผล เปนอิสระและอยูภายใตจริยธรรมที่ดี ตลอดจน
มีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน เพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนด
มาตรการดูแลขอมูลภายในเพื่อปองกัน การนํา ไปใชเ พื่อประโยชนสวนตนในทางมิ ชอบ อาทิเ ชน บริษัท
จะดําเนินการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลเปนลายลักษณอักษรและถือเปน
แนวปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรตองถือปฏิบัติ และไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารเปดเผยขอมูลตอ
บริษัทเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของ
7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทมีการสงเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of
business conduct) โดยคณะกรรมการไดจัดทําหลักจรรยาบรรณเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุก
คนไดทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทไดวางไว เพื่อเปนแนวทางในการใหทุกคนปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยบริษัทไดติดประกาศคูมือจริยธรรมที่ board ประชาสัมพันธของบริษัท และไดสง
คูมือจริยธรรมเปนหนังสือเวียนในแตละแผนก ทั้งนี้ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ตองยึดถือและปฏิบัติตาม ประกอบดวย ความซื่อสัตยและเชื่อถือได การใหความ
เคารพผูอื่นอยา งสม่ําเสมอ การมีความยุติธรรมและไมแบ งแยก การไมละเมิดทรัพ ยสิน ทางปญญาใดๆ
รวมทั้ ง ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ บั ต ร การเก็ บ รั ก ษาความลั บ การเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล ของบริ ษั ท อย า งถู ก ต อ ง การ
ระมัดระวังในการเปดเผยขอมูลบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ การใหความเปนธรรม
ตอคูแขงทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอผูถือหุน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดําเนินงานกับผูที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
นอกองคกร ตลอดจนไมเปดเผยขอมูลภายในอันกอใหเกิดผลกระทบในดานลบแกบริษัทหรือเพื่อประโยชน
สวนตน รวมไปถึงการไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการของบริษัทฯนั้นมีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร 6 ทาน
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กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน (คิดเปนรอยละ 33 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด)
บริษัทมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการอยางชัดเจน พรอมทั้งไดแตงตั้งใหมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทนอกจากนั้นบริษัทไดมีการกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งดํารงไวซึ่งความเปน
กลางและไมเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทตามที่ระบุในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/ 2549

-

9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา
10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทกําหนดคาตอบแทนของกรรมการไวอยางชัดเจน ซึ่งเปนระดับคาตอบแทนที่เหมาะสม คาตอบแทน
ดังกลาวไดผานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 โดยกําหนดไวระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้
สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารนั้น กรรมการผูจัดการจะเปนผูพิจารณาคาตอบแทนจากการประเมินผลงาน
โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร สามารถดูไดจาก สวนที่ 2 ขอ 9.3
11. การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมาย
มหาชน และกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พ ยแห ง ประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธาน
ในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใหดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอยางพอเพียงที่ฝายจัดการจะเสนอ
เรื่องไดและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน และมีการจัดสงหนังสือ
นัดประชุมพรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน และ
คณะกรรมการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได หรือ
ใหผูบริหารระดับสูงเขาประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ตองการขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม อีกทั้งกําหนดใหกรรมการแตละคนสามารถเสนอเรื่องเขาวาระการประชุมได โดยมีประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการรวมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตอง ครบถวนเพื่อสามารถใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได กรรมการมีหนาที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการ
ที่ไมเปนผูบริหารสามารถดําเนินการประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนได
ในป 2548 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งไดจัดการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
และกฎหมายมหาชนอยางเครงครัด การเขาประชุมของคณะกรรมการแตละทานสําหรับป 2548 มีดังนี้
ชื่อกรรมการ
กรรมการ
(1) นางประพีร ปุยพันธวงศ
(2) นายประเดช กิตติอิสรานนท
(3) นายสุวัฒน จรดล
(4) นายพงษศักดิ์ ศิริคุปต
(5) นายอาคม มานะแกว

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
11/13
13/13
11/13
11/13
9/13
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ชื่อกรรมการ
(6) นายภูมิชาย หิรัญชัย
กรรมการตรวจสอบ
(7) พล.อ.เธียร ชนไมตรี
(8) นายสงวน ตังเดชะหิรัญ
(9) นางมณี จารุมนัส

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/
จํานวนครั้งทั้งหมด
12/13
9/13
11/13
10/13

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทจะดําเนินการเปดเผยการทําหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตางๆในรอบป
ที่ผานมา และระบุความเห็นจากการทําหนาที่ของกรรมการในการประชุม
12. คณะอนุกรรมการ
บริ ษั ท ได มี ค ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง มี ว าระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 3 ป ประกอบด ว ยกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทาน หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นปรากฏอยูใน สวนที่ 2 ขอ 9.1
13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ได มี ก ารกํ า หนดระบบควบคุ ม และการตรวจสอบภายใน และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งครอบคลุ ม
ทั้งองคกร นอกจากนี้บริษัทกําหนดใหมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดสามารถดูไดจาก สวนที่ 2 ขอ 10
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู ไ ปกั บ ผู ส อบบั ญ ชี ไ ว
ในรายงานประจําป โดยเลือกใชมาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
ภายหลังจากบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพัน ธ
เพื่อเปนตัวแทนในการดูแลการเปดเผยขอมูล และการเสนอสารสนเทศที่ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา
ให กั บผู ถื อหุ นและนั กลงทุ น
ทั้ งนี้ บริ ษั ทมี นโยบายในการเป ดเผยข อมู ลและความโปร งใส โดยบริ ษั ท
จะดําเนินการเปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลที่มิใชการเงินอยางถูกตองครบถวน ทันเวลาและโปรงใส โดย
ในอนาคตการเปดเผยขอมูล จะกระทําผาน website ของบริษัท
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9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

คณะกรรมการไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตน จึงไดมี
การกํ า หนดนโยบายให มี การเก็ บ รัก ษาข อ มูล ภายในให เ ป น ความลั บ ระหว า งผูที่ เ กี่ ย วข อ งเท า นั้ น รวมทั้ง กํ า หนด
บทลงโทษอยางรายแรงสําหรับผูที่นําขอมูลภายในของบริษัทไปใช รายละเอียดดังนี้
ระเบียบขอบังคับในการใชขอมูลภายในของบริษัท
1. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผูบ ริห าร พนั กงาน และลูกจา งของบริษัทจะตองไม นํ า ความลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน
ของบริ ษั ท ไปเป ด เผย หรื อ แสวงหาผลประโยชน แ ก ต นเองหรื อ เพื่ อ ประโยชน แ ก บุ ค คลอื่ น ใดไม ว า
โดยทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไมก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย
ของบริษัทโดยใชความลับและ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือเขาทํานิติกรรมอื่นใดโดยใชความลับ
และ/หรื อ ขอ มู ล ภายในของบริษั ท อั น อาจกอ ใหเ กิ ด ความเสี ยหายต อ บริ ษั ท ไม วา โดยทางตรงหรื อ
ทางออม ขอกํ า หนดนี้ใหรวมความถึงคูส มรสและบุตรที่ยังไม บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริห าร
พนักงาน และลูกจางของบริษัทดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยาง
รายแรง
นอกจากนี้ กรรมการและผูบริหารทุกคนไดลงนามรับทราบภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตนในบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ
สํา นัก งาน ก.ล.ต. และตลาดหลัก ทรัพ ยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง พระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
กรรมการและผูบริหารทุกทานมีหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน รวมถึงคูสมรสและบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้
1. การรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดเสนอขายหลักทรัพย
ตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ
หลักทรัพย ภายใน 3 วันนับแตวันที่เกิดรายการขึ้น พรอมทั้งสงสําเนารายงานนี้ใหคณะกรรมการบริหาร
ของบริษัทเพื่อเก็บเปนหลักฐานทุกครั้ง
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บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน)
9.6

บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 375 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ
9.1) โดยแบงตามสายงานตางๆ มีรายละเอียด ดังนี้
สายงาน
สนง.กลาง
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายขาย
ฝายจัดซื้อ
ฝายกอสรางงานระบบจําหนาย
ฝายบุคคล
ฝายกอสรางงานระบบ
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายกอสรางสายสงและสถานีไฟฟา
ฝายกอสรางสถานีไฟฟา
ฝายการตลาด
ฝายโรงงานลพบุรี
ฝายคลังสินคา
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
1
9
9
4
5
13
5
18
3
20
51
22
18
197
375

ณ 31 ธันวาคม 2548 และ 30 กันยายน 2549 พนักงานของบริษัทมีผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและ
สวัสดิการรวมจํานวนทั้งสิ้น 46.84 ลานบาท และ 48.72 ลานบาท ตามลําดับ
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทตระหนักดีวาองคกรจะดีไดก็ตองมี
บุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางบริษัทจึงมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต
ระดับพนักงานจนถึงผูบริหารระดับสูงไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถทั้งดานทฤษฎี และควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงานจริงอยางตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหเกิดทักษะในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะเฉพาะดานจากคําแนะนําของผูที่มีประสบการณในแตละสายงาน รวมถึงการจัดใหพนักงาน
เขาอบรมหลักสูตรปฎิบัติงานกับเจาของผลิตภัณฑ และสงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรมสัมมนาตามสายงาน
ที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัทไดมอบทุนการศึกษาใหกับพนักงานทุกระดับสําหรับ
การศึกษาตอระดับปริญญาโท และ mini MBA ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบัน
อื่นๆ รวมทั้ง จัดใหผูบริหาร และพนักงานทุกทานไดเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคม
นักเรียนเกาสหรัฐอเมริกา (“AUA”) เปนตน
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