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9. โครงสรางการจัดการ
9.1 โครงสรางคณะกรรมการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดตอไปน้ี

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2545 บริษัทฯ มีกรรมการท้ังหมดจํานวน 8 ทาน ดังน้ี

(1) นายทวีศักด์ิ   วัชรรัคคาวงศ ประธานกรรมการ
(2) นายไชยยันต ชาครกุล กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
(3) นายสุวรรณ แทนสถิตย กรรมการ
(4) นายนิพัทธ จิตรประสงค กรรมการ
(5) นายสุรนันท วงศวิทยกําจร กรรมการ
(6) นายนครินทร ภิญโญชีพ กรรมการ
(7) นายประเสริฐ  แตดุลยสาธิต กรรมการ
(8) นายณัฐ สงาสงเคราะห กรรมการ และเลขานุการบรษัิทฯ

กรรมการผูมีอํานาจผูกพันตามหนังสือรบัรองบริษัทฯ เปนดังน้ี
(1) นายทวีศักด์ิ วัชรรัคคาวงศ นายไชยยันต ชาครกุล นายณัฐ สงาสงเคราะห  กรรมการสองในสาม            

ลงลายมือชื่อรวมกันประทับตราบริษัทฯ
(2) การขออนุญาตจัดสรร  การขออนุญาตคาท่ีดิน การขออนุญาตปลูกสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง              

ทุกประเภท  การขออนุญาตตรวจและแบงโฉนดท่ีดิน  การขออนุญาตแบงกรรมสิทธิร์วม  การขออนุญาตใหมีหมาย
เลขประจําบาน  การขออนุญาตใชและโอนไฟฟาและน้าํประปา การเชาสิทธิการใชหมายเลขโทรศัพท  การย่ืนคํารอง
ท่ัวไปเก่ียวกับโทรศัพท  การขออนุญาตเช่ือมทางและทอระบายนํ้า   การขออนุญาตตัดคันหิน  การชี้ระวางและรับรอง
แนวเขตท่ีดิน  การขอจดทะเบียนอาคารชุด  การขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชดุ  การขออนุญาตเปดการใชอาคาร  
การยินยอมใหใชสถานท่ีประกอบการคา  การใหถอยคํา  ตลอดจนย่ืนและรับเอกสารเก่ียวของกับกรมสรรพากร  การ
แจงความรองทุกขตอเจาพนักงานตํารวจ  หรือพนักงานสอบสวนแทนคํารองทุกข  ประณีประนอมยอมความใหถอยคาํ
ตลอดจนสงและรับคืนเอกสารท่ีเก่ียวของกับคดี  และการขออนุญาตตางๆ ตอหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  การ
รับรองสาํเนาเอกสารตางๆ ให นายทวีศักด์ิ วัชรรัคคาวงศ นายไชยยันต ชาครกุล นายนครินทร  ภิญโญชีพ  นายณัฐ
สงาสงเคราะห  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการสองในหาลงลายมือชือ่รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
มีอํานาจกระทําการแทนบรษัิทได/ ขอจํากัดอาํนาจของกรรมการไมมี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในคราวประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่32/2545 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2545 ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย

(1) นายสุวรรณ แทนสถิตย ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายนิพัทธ จิตรประสงค กรรมการตรวจสอบ
(3) นายสุรนันท วงศวิทยกําจร กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที ่ 1/2545 เม่ือวันท่ี 
12 กันยายน 2545 โดยคณะกรรมการบริหารมีจาํนวน 4 ทาน ประกอบดวย

(1) นายไชยยันต ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายนครินทร ภิญโญชีพ กรรมการบริหาร
(3) นายณัฐ สงาสงเคราะห กรรมการบริหาร
(4) ประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริหาร

คณะผูบริหาร

ณ วันท่ี 15 กันยายน 2545 บริษัทฯ มีผูบริหารจาํนวน 6 ทาน ประกอบดวย
(1) นายไชยยันต ชาครกุล กรรมการผูจัดการ
(2) นายนครินทร ภิญโญชีพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานบริหารงานกอสราง
(3) นายณัฐ สงาสงเคราะห ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานบริหารโครงการ บัญช ีการเงินและบุคลากร
(4) นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต ผูชวยกรรมการผูจัดการ

สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
(5) นายณรงค สงาสงเคราะห ผูจัดการสายบริหารงานโครงการ
(6) นายชัยยะ ลาภวรกิจชัย ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี

 (รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภูมิโครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(คุณประเสริฐ  แตดุลยสาธิต)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(คุณนครินทร  ภิญโญชีพ)

ผูจัดการโครงการสายงานกอสราง 1

ผูจัดการสายบริหารงานโครงการ
(คุณณรงค  สงาสงเคราะห)

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
(คุณณัฐ  สงาสงเคราะห)

ฝายการเงินและบัญชี
(คุณชัยยะ  ลาภวรกิจชัย)

ฝายการตลาดและพัฒนาธรุกิจ

ผูจัดการโครงการสายงานกอสราง 2

ผูจัดการโครงการสายงานกอสราง 3

ผูจัดการโครงการสายงานกอสราง 4

ฝายทรัพยากรมนุษยและการบริหารงานกลาง

คณะกรรมการบริษัท

ผูจัดการโครงการสายบริหาร 1

ผูจัดการโครงการสายบริหาร 2

ผูจัดการโครงการสายบริหาร 3

ผูจัดการโครงการสายบริหาร 4

กรรมการผูจัดการ
(คุณไชยยันต  ชาครกุล)
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ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอาํนาจหนาท่ีจดัการบรษิทัฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ขอบงัคับ มติของท่ีประชมุผูถอื
หุน กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบรหิารเงิน การบรหิารความเสีย่งของกิจการ กํากับและควบคุมดูแล
ใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล และมีความรบัผิดชอบ
ตอผูถือหุนอยางสมํ่าเสมอ รกัษาผลประโยชนของผูถอืหุน พรอมท้ังมีการเปดเผยขอมูลอยางถกูตองครบถวน มีมาตรฐาน 
และโปรงใส รวมทั้งมีอาํนาจมอบหมายแตงต้ังกรรมการจาํนวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรอืหลายอยาง เวนแตอาํนาจในการดําเนินการดังตอไปน้ี จะกระทําไดก็ตอเม่ือไดรบัอนุมัติจากท่ีประชมุผูถอืหุน
กอน  ท้ังกําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรอืบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสยี หรอือาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอืน่ใดกับบรษิทัฯ ใหกรรมการซ่ึงมีสวนไดเสยีในเรือ่งใด ไมมีสทิธอิอกเสยีงหรอืลงคะแนนในเรือ่งน้ัน

(1) เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน
(2) การทํารายการท่ีกรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายท่ีกฎหมาย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย

ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
(3) และในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน
(4) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนอยางมีนัยสําคัญ
(5) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทฯ
(6) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทฯ ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสาํคัญ           

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกาํไร
ขาดทุนกัน

(7) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบงัคับ
(8) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู และการควบหรือเลิกบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาท่ีดังน้ี

(1) สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผูสอบบัญชแีละผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได

(2) สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ
ผล  โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี

(3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ รวมถงึพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ
บัญช ี โดยคาํนึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชน้ัีน  
รวมถงึประสบการณของบุคคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชขีองบริษัทฯ

(5) พิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
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(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน  
การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร  ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯในรายงานสาํคัญๆ ท่ีตองเสนอตอสาธารณชนตามกฎหมายกําหนด         
ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

(7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน            
ดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  รายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปน้ี

- ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความ
ถูกตอง  ครบถวน และเชื่อถือได

- ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลท่ีเช่ือวาผูสอบบัญชขีองบริษัทฯ เหมาะสมท่ีจะไดรับแตงต้ังตอไปอีกวาระหน่ึง
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรพัย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ       

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบรหิาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี

(1) ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย 
เง่ือนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน

(2) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถงึการชาํระหรอื       
ใชจายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพ่ือการลงทุน เพ่ือการจัดซ้ือท่ีดินหรือจัดซ้ือท่ีดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง และใชจายเพื่อการดาํเนินงานตางๆ ท้ังน้ี ภายในวงเงินสําหรบัแตละรายการไมเกินกวา 700 ลาน
บาท หรือจํานวนเทียบเทา หรือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(3) มีอํานาจแตงต้ังถอดถอนเจาหนาท่ีของบรษัิทในตําแหนงท่ีไมสูงกวาตําแหนงกรรมการผูจัดการ
(4) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอ               

คณะกรรมการบรษัิท
(5) ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท รวมท้ังจัดต้ังโครงสรางองคกรและการบริหาร 

โดยใหครอบคลมุทุกรายละเอียดของการคัดเลือกการฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท
(6) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และ              

งบประมาณรายจายประจาํป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และ
แนวทางธุรกิจท่ีไดแถลงตอคณะกรรมการบริษัท

(7) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการ
ท้ังน้ี การมอบอาํนาจดังกลาวขางตนใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการท่ีกรรมการบริหาร หรอื

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย             
ใหกรรมการบริหารซ่ึงมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ซ่ึงการอนุมัติรายการท่ีอาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวอาจตองดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลัก
เกณฑ  วิธีการ และการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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ขอบเขตหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี

ใหกรรมการผูจัดการมีอาํนาจดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรอืคณะกรรมการบรหิารไดมอบหมาย 
ซ่ึงอยูภายใตกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ ในเรือ่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งหมายถึง

➃ การอนุมัติการจัดซื้อสินคาวัสดุกอสราง และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนของบริษัท ท้ังน้ี ไมรวมถึง
การจัดซ้ือท่ีดิน

➃ การอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและการบรหิาร และรายจายลงทุนใหเปนไป
ตามงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรอืคณะกรรมการบรหิาร ท้ังน้ีไมรวมการกูยืม
และการคํ้าประกัน

ท้ังน้ี การดําเนินการของกรรมการผูจัดการดังกลาว  จะตองไมมีลักษณะเปนการทํารายการท่ีกรรมการผูจัดการ  
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง  มีสวนไดเสีย  หรอือาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใด กับบรษัิทฯ
หรือบริษัทยอย

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร

กรรมการบริหารและผูบริหารมาจากการคัดเลือกโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมผานคณะ
กรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาคัดสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีคุณสมบติั
ตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ

ในการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ จะกระทาํโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกไดในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา
กันเกินจํานวนกรรมการท่ีพึงมีหรือพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชีข้าด
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9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

ป 2544 คร่ึงแรกป 2545รายการ
จํานวน
(ทาน)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รายละเอียด
คาตอบแทน

จํานวน
(ทาน)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

รายละเอียด
คาตอบแทน

กรรมการ
(ฐานะกรรมการ)

3 -ไมมี- -ไมมี- 8 -ไมมี- -ไมมี-

กรรมการและผูบริหาร
(ฐานะผูบริหาร)

5 8.85 เงินเดือนและ
โบนัส

6 3.03 เงินเดือนและ
โบนัส

อนึ่ง ในป 2545 บริษัทฯ ไดมีการแตงต้ังกรรมการและผูบริหารชุดใหมทําใหมีกรรมการเพิ่มข้ึนจากจาํนวน 3  
ทานในป 2544 เปนจาํนวน 8 ทานในป 2545 (ณ 30 สิงหาคม 2545) และมีกรรมการในฐานะผูบริหารเปลี่ยน
แปลงจากจํานวน 5 ทานในป 2544 เปนจาํนวน 6 ทานในป 2545 (ณ 30 สิงหาคม 2545)

คาตอบแทนอ่ืน

-ไมมี-

9.4 การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเขาใจบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอบรษัิทฯ และผูถือหุน และได
ปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไมวาจะเปนการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตอนักลงทุน หรือการขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการในการ
เขาทํารายการตางๆ ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยังมิไดปฏิบัติในเร่ืองการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการ
สรรหา (Nominating Committee) และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) 
เนื่องจากโครงสรางองคกรไมซับซอน แตไดมีการพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือ
ชวยดูแลระบบการควบคุมภายในใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในท่ีมีสาระสาํคัญของบริษัทฯ ซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชนเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพยของบรษัิทฯ โดยมีวิธีการดูแลผูบริหารใน
การนําขอมูลภายในของบรษัิทฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรอืผูอ่ืน ดังน้ี

(1) ดําเนินการแจงผูบริหารในฝายตางๆ ใหเขาใจถงึภาระหนาท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพยในบรษัิทฯ 
ของตนเอง คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 
และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญติัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

(2) ดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสาํคัญ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ควรหลีกเล่ียงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพยของบรษัิทฯ ในชวง
ระยะเวลา 1 เดือน และหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญน้ันตอบคุคลอ่ืน กอนท่ีงบการเงินหรือขอมูลภายใน
นั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน

ท้ังน้ี เพ่ือดําเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหารท่ีมีหนาท่ี
จัดทํารายงานการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 แจงใหคณะกรรมการบริหารทราบ
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9.6 บุคลากร

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ณ 30 มิถุนยายน 2545 บริษัทฯ มี
พนักงานจํานวนท้ังส้ิน 101 คน (ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามขอ 9.1) แบงตามสายงาน มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) สายงาน จํานวนพนักงาน (คน)
สาํนักกรรมการ 4 การตลาด 7
บัญชี 9 บุคคลและกฎหมาย 7
การเงิน 4 โครงการ 70

ในครึ่งปแรกของป 2545 พนักงานมีผลตอบแทนในรปูของเงินเดือนเพียงอยางเดียวรวมท้ังส้ิน 9.62 ลานบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยางมีคุณภาพ และสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของตน (Career 
Path) โดยฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ในทุกระดับของพนักงาน ซ่ึง
เร่ิมจากพนักงานท่ีเขาทํางานกับบริษัทฯ จะตองผานการปฐมนิเทศและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการ รวมท้ังมีการฝกอบรมประจาํปท้ังหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสาํหรับพนักงาน
ท่ัวไปและผูบริหาร อาทิ การฝกอบรมใหบริการและการขาย การฝกอบรมการควบคุมคุณภาพโครงการ หลักสูตร
ปริญญาตรี หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตร Mini MBA และการฝกอบรมการบรหิาร เปนตน

10. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2545 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 
ทานเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจาก
ฝายบริหาร ประกอบการตรวจสอบเอกสารท่ีฝายบริหารจัดทํา และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ดวยตนเอง (ตามเอกสารแนบ 2) สรุปไดวา การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 
สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม  คณะกรรมการมีความเห็นวา ปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทาํธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรอืผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว (ตาม
สวนท่ี 3 ขอ 3.3 – 3.7 ของแบบประเมิน) อยางเพียงพอแลว สาํหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการ
ควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลวเชนกัน


