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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ณ 4 ตุลาคม 2545

คณะกรรมการ

ผ การฝายพัฒนาโครงการ
( ธีราภรณ ศรเีจริญวงศ)

0 สญัญา
0 การตอ

0 ติดตอภาครัฐ
0 การโอนกรรมสิทธิ์
0 ขอจัดสรร

ผูจัดการฝายบคุคลและธุรการ
(คณุวิมลวรรณ เนืองนอง)

ฝายธุรการ ฝายบุคคลฝายการตลาดฝายขาย ฝายบริการ
และลูกคาสัมพันธ

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
(คุณวีรชัย วิจิตรธนากุล)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

กรรมการผูจัดการ
(คุณสงกรานต อิสสระ)

ผูจัดการฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ
(คุณสลิลา อาดัม)

การบัญชี การเงิน
ูจัด
คณุ
สวนที่ 2 หนา 26

เชาและบริการ
สัญญากับลูกคา

0 พัฒนาโครงการ
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โครงสรางกรรมการบริษัท ณ 4 ตุลาคม 2545 ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํ านาจหนาที่ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท
1. นายชาญ อิสสระ ประธานกรรมการ
2. นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ
3. นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ
5. นางสาวพรชดา อิสสระ กรรมการ
6. นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ กรรมการ
7. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ กรรมการตรวจสอบ
8. นายวิทิต รัชชตาตะนันท กรรมการตรวจสอบ
9. นายพินิจ พัวพันธ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท คือ นายสงกรานต อิสสระ ลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญบริษัท

อํ านาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
ที่ชอบดวยกฎหมาย

2. กํ าหนดทิศทางในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดํ าเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามกฎ
ระเบียบขอบังคับของหนวยราชการที่เกี่ยวของ มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอใหกับผูถือหุนและผูที่เกี่ยว
ของทุกฝาย และใหมีการบริหารงานอยางโปรงใส รวมท้ังใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน

3. กํ าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํ ากับดูแลการบริหารการ
จัดการ ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนการดํ าเนินงาน ไดแก เรื่องที่กฎหมายกํ าหนดใหตองไดรับมติของที่ประชุมผูถือหุน เชน
การเพิ่มทุน ลดทุน หรือการออกหุนกู การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคแบงกํ าไร
ขาดทุนกัน การแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สํ าคัญ การ
มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ การควบหรือ
เลิกบริษัท การจายคาตอบแทนและบํ าเหน็จกรรมการ เปนตน

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการจํ านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการบริษัทตั้งกรรมการบริหารคน
หนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแตงตั้งกรรมการผูจัดการหรือมอบอํ านาจใหบุคคลอื่นใดใหดํ าเนินกิจการของบริษัท
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํ านาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง
หรือแกไขอํ านาจดังกลาวได ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบอํ านาจใหกรรมการผูจัดการหรือบุคคลอื่น
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ทํ าหนาที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดํ าเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํ านาจดังกลาวตองเปนไปตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบคัดคานการมอบอํ านาจนั้น ตองบันทึกความเห็น
ของกรรมการดังกลาวในรายงานการประชุมใหชัดเจน ทั้งนี้การมอบอํ านาจดังกลาวจะตองกํ าหนดขอบเขต
อํ านาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํ านาจไวอยางชัดเจน และตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
อํ านาจที่ทํ าใหผูรับมอบอํ านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย

6. พิจารณาอนุมัติในการนํ าสินทรัพย หรือทรัพยสินของบริษัท หรือบริษัทในเครือไปเปนประกัน หรือเขาคํ้ า
ประกันใด ๆ ที่กอใหเกิดภาระผูกพันแกบริษัท

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่น ๆ

8. พิจารณาอนุมัติการมอบอํ านาจภายในบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท กรรมการตรวจสอบ
3. นายพินิจ พัวพันธ กรรมการตรวจสอบ

อํ านาจหนาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสํ าคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กํ าหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

7. จัดทํ ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานการประจํ าปของบริษัท ซึ่งราย
งานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ      
ถูกตอง ครบถวน เปนทีเ่ชือ่ถือได

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
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- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

- รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) ผูบริหาร
บริษัทมีผูบริหารทั้งหมด 5 ทาน ประกอบดวย
1. นายสงกรานต อิสสระ กรรมการผูจัดการ
2. นางธีราภรณ ศรีเจริญวงศ ผูจัดการฝายพัฒนาโครงการ
3. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
4. นางวิมลวรรณ เนืองนอง ผูจัดการฝายบุคคลและธุรการ
5. นางสาวสลิลา อาดัม                ผูจัดการฝายการตลาดและลูกคาสัมพันธ

ขอบเขตอํ านาจหนาท่ีกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2545 ไดมอบอํ านาจใหกรรมการผูจัดการมี

อํ านาจหนาที่ ดังนี้

1. เปนประธานของผูบริหารทั้งปวง

2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน

3. ติดตามและดํ าเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและนโยบายที่กํ าหนด

4. พิจารณาอนุมัติคํ าขอจากฝายงานตาง ๆ ที่เกินจากอํ านาจการสั่งการของฝายงานนั้น ๆ

5. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทํ าธุรกิจใหมในขั้นตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ

6. พิจารณาอนุมัติการใชจายวงเงินงบประมาณรายจายประจํ าปและวงเงินรายจายนอกงบประมาณ

7. รวมกับผูบริหารของบริษัทในการจัดสรรเงินบํ าเน็จรางวัลซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

8. พิจารณาความดีความชอบ แตงตั้ง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร

9. มีอํ านาจในการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํ าการแทนไดเมื่อไมสามารถทํ าไดเปนการชั่วคราวรวมถึงมีอํ านาจ
ในการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทํ าการแทนไดตามดุลยพินิจ

10. *อํ านาจอนุมัติตาง ๆ ที่กลาวมา ยกเวนการมอบอํ านาจดํ าเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกัน ตาม
นิยามของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

*หมายเหตุ อํ านาจดังกลาวดังกลาวไมมีลักษณะเปนการมอบอํ านาจที่ทํ าใหผูรับมอบอํ านาจสามารถอนุมัติรายการ
ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
หรือบริษัทยอย
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9.2 การสรรหากรรมการ
การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา

(Nominating Committee) อยางไรก็ตาม บริษัท ไดกํ าหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้
1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน
2. ในการประชุมสามัญประจํ าปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตํ าแหนงจํ านวนหนึ่งในสามเปนอัตรา ถา

จํ านวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํ านวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
3. ในกรณีที่การประชุมผูถือหุนมีมติใหกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตํ าแหนงกอนถึงกํ าหนดตาม

วาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํ านวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกัน
ได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัท กํ าหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธี ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนจํ านวนกรรมการเทากับ
จํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนเปนตัวเงิน
(1) กรรมการ
        (หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2544 ประมาณการ 2545
คาตอบแทน จํ านวน

(ราย)
จํ านวนเงิน

(บาท)
จํ านวน
(ราย)

จํ านวนเงิน
(บาท)

เบ้ียประชุม 11 0.00 9* 165,000.00**
หมายเหตุ : * กรรมการ 2 ทานลาออก

** ประมาณการจากคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่                
25 กันยายน 2545
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 (2) ผูบริหาร
                 (หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2544 30 มิถุนายน 2545
ประเภทคาตอบแทน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท) จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท)

เงินเดือน 6 4,558,674.50 6* 2,061,802.25
โบนัส 6 367,550.00 6* 564,200.00
รวม 4,926,224.50 2,626,002.25

หมายเหตุ: * หลัง 30 มิถุนายน 2545 ผูบริหาร 1 ทาน ลาออก ทํ าใหเหลือจํ านวนผูบริหาร 5 ทาน

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-

9.4 การกํ ากับดูแล
ที่ผานมา เนื่องจากบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํ ากัดที่ยังไมไดมีการกระจายหุนใหผูถือหุนรายยอยเขามาถือ

หุนในบริษัท แมวาคณะกรรมการของบริษัทไดมีการวางแนวทางเกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ก็ยังไมครบถวนสมบูรณที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย    
อยางไรก็ตาม ปจจุบันภายหลังการเตรียมการบริษัทเพ่ือเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัท
ไดรวมกันกํ าหนดแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอพึงปฏิบัติที่มีตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยและกรรมการของบริษัทคาดวาจะสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกํ ากับดูแลกิจการที่กํ าหนดได

9.5 การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายดูแลผูบริหารและพนักงานในการนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน

โดยผูบริหารและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 
เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดํ าเนินงาน (งบการเงิน) หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสํ าคัญซึ่งมีผลตอ
การเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย โดยในเรื่องของงบการเงิน กํ าหนดเวลาในการประกาศผลการดํ าเนินงานคือ 
45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี นอกจากนี้บริษัทไดกํ าหนดใหผูบริหารมีหนาที่
จัดทํ าและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตน ของคูสมรส และของบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียน
ที่ตนเปนผูบริหาร  ตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ   
ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเปนผูบริหาร

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน        
หลักทรัพย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทํ าการ นับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
นอกจากนี้ใหผูบริหารสงสํ าเนารายงานการถือหลักทรัพย จํ านวน 1 ชุดตอบริษัท เพ่ือใหบริษัทเก็บไว

เปนหลักฐาน ภายในวันที่ตองสงรายงานการถือหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ทั้งนี้บริษัทไมมีมาตรการลงโทษหากพบวาผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัท อยางไรก็ตาม กรณีที่
กรรมการ และ/หรือผูบริหารฝาฝนกฎหมายดังกลาว บริษัทจะประสานงานกับหนวยงานที่กํ ากับดูแลเพ่ือดํ าเนิน
การตามกฎหมายตอไป
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9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งส้ิน จํ านวน 21 คน เพ่ิมจากป 2544 จํ านวน 1 คน

ในสวนของแผนกธุรการบุคคล โดยแยกเปนแตละสายงานหลักดังตอไปนี้

ฝายงาน                                                          จํ านวน(คน)
1.ธุรการบุคคล    7
2.พัฒนาโครงการ                                                         3
3.บัญชี   2
4.การเงิน    4
5.การตลาดและลูกคาสัมพันธ  5
         รวม                                                               21

บริษัทไดจายผลตอบแทนทั้งส้ินในป 2544 เปนจํ านวนเงิน 3,380,673.00 บาท ใหแกพนักงานในลักษณะ
ดังนี้

     (หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2544

ประเภทคาตอบแทน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน (บาท)
เงินเดือน 20 3,106,973.00
โบนัส 20 273,700.00
รวม 3,380,673.00

บริษัทไมมีการเปล่ียนแปลงจํ านวนพนักงานอยางมีนัยสํ าคัญ หรือขอพิพาทดานแรงงานที่สํ าคัญในระยะ
เวลา 3 ปที่ผานมา

เพ่ือเปนการพัฒนาและเสริมความรูใหแกบุคลากรภายในองคกร บริษัทมีนโยบายในการจัดฝกอบรมและ
สัมมนาตางๆ โดยการจัดใหมีการอบรมพนักงานอยางสมํ่ าเสมอเกี่ยวกับความรูและภูมิปญญาที่มีอยูภายในองคกร
เชน การอบรมดานภาษา งานบริการ คอมพิวเตอร และการเงินการบัญชี โดยจัดใหมีการนํ าเสนอในรูปแบบ
การสัมมนาและการสัมภาษณกับผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในการทํ างานขององคกร นอกจากนี้
บริษัทยังเห็นความสํ าคัญของบุคลิกภาพของพนักงาน โดยจัดใหมีการอบรมดานพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน
ดวย
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