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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
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(1) คณะกรรมการบริษัท

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 6/2546 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2546 และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2546 ณ วันที่ 1 กนัยายน 2546 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท จํ านวน 9
ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. ดร. ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นางบุษบา ดามาพงศ กรรมการ
3. นายสุรเธียร จักรธรานนท กรรมการ
4. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ กรรมการ
5. นางสาวปราณี เวชพฤกษพิทักษ กรรมการ
6. นายพงศกิจ สุทธพงศ กรรมการ
7. นายกริช อัมโภชน กรรมการอิสระ
8. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ กรรมการอิสระ
9. นายสมพงศ  นครศรี กรรมการอิสระ

โดยมีนายสุรเธียร จักรธรานนท เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํ านาจลงนามแทนบริษัท มีดังนี้
นางบุษบา ดามาพงศ  นายสุรเธียร จักรธรานนท  นางเพ็ญโสม ดามาพงศ สองในสามคนนี้ลง

ลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสํ าคัญของบริษัท

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่
1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือ

หุน เวนแตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดํ าเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกํ าหนด
ใหตองไดรับมติท่ีประชุมผูถือหุน การทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพยท่ีสํ าคัญ
ตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ ตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ ก ําหนด เปนตน

2. ก ําหนด และแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัทได
3. ก ําหนดนโยบาย และทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัท และกํ ากับดูแลใหฝายบริหารดํ าเนินการใหเปนไป

ตามนโยบายที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแก 
ผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยืน

4. พจิารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสํ าคัญ เชน แผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํ านาจการบริหาร และ
รายการอื่นใดที่กฎหมายกํ าหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกํ าหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร
6. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยใหมีความตั้งใจและความระมัดระวัง

ในการปฏิบัติงาน
7. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการใน

การประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท
9. กํ ากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
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10. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทํ ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจํ าป และครอบคลุมในเรื่องสํ าคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติท่ี
ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

11. คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดํ าเนินกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ 
หรืออาจมอบอํ านาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํ านาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํ านาจ
นั้นๆ ได

(2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 ณ วันที่ 1 กนัยายน 2546 คณะกรรมการ
บรหิาร มีจํ านวน 4 ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. นางบุษบา ดามาพงศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเธียร จักรธรานนท กรรมการบริหาร
3. นางสาวปราณี เวชพฤกษพิทักษ กรรมการบริหาร
4. นายพงศกิจ สุทธพงศ กรรมการบริหาร

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2546 ณ วันที่ 1 กันยายน 2546 คณะกรรมการได
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร มีอํ านาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํ านาจ
ตามขอบเขตอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยการมอบอํ านาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการ
มอบอ ํานาจ หรือมอบอํ านาจชวงที่ทํ าใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอ่ืนใด (ตามที่สํ านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกํ าหนด) ทํ ากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการ
อนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่
1. ก ําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ท่ี

กํ าหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจและการแขงขันที่ไดกํ าหนดและแถลงไวตอผูถือหุน
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

2. ก ําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และอํ านาจการบริหารตางๆ ของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ

3. ตรวจสอบ ติดตามการดํ าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทที่กํ าหนดใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอสภาพการดํ าเนินธุรกิจ

4. ตรวจสอบติดตามผลการดํ าเนินงานของบริษัทที่กํ าหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติไว
5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัทที่กํ าหนด
6. ด ําเนินการจัดท ําธรุกรรมทางการเงนิกบัสถาบันการเงินในการเปดบัญชี กูยืม จํ านํ า จํ านอง คํ้ าประกัน

และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนใน
การด ําเนนิกิจการของบริษัท ภายใตอํ านาจวงเงินที่ไดกํ าหนดไว

7. ด ําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
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(3) ผูบริหาร

บริษัทมีผูบริหารทั้งสิ้น 10 ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. นางบุษบา  ดามาพงศ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรเธียร  จักรธรานนท กรรมการผูอํ านวยการ
3. นายพรชัย  ศรีประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูอํ านวยการ
4. นายอรรถพล  สฤษฎิพันธาวาทย ผูชวยกรรมการผูอํ านวยการ
5. นางสาววราภรณ  ศิริบุญมา ผูอํ านวยการสํ านักพัฒนาทรัพยสิน
6. นายสมบูรณ  คุปติมนัส ผูอํ านวยการสํ านักกฎหมาย
7. นายวิทิต  วิศาลพัฒนะสิน ผูอํ านวยการสํ านักบัญชี
8. นางปรารถนา  แพทยสมาน ผูอํ านวยการสํ านักการเงิน
9. นางสาวจรัญญา  ตั้งบรรเจิดสุข ผูอํ านวยการสํ านักทรัพยากรบุคคลและธุรการ
10. นายวิทยา  ภาณุมาภรณ ผูอํ านวยการสํ านักตรวจสอบภายใน

ผูบริหารมีขอบเขตอํ านาจหนาที่ ตามที่คณะกรรมการบริหารไดมอบอํ านาจใหในเรื่องเก่ียวกับการ
ดํ าเนินงานตามปกติประจํ าวันของบริษัท ท้ังนี้การมอบอํ านาจดังกลาวตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํ านาจ 
ใหผูบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอ่ืนใด ทํ ากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว

     (4) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2546 ณ วันที่ 1 กนัยายน 2546 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีจํ านวน 3 ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. นายกริช อัมโภชน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมพงศ  นครศรี กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และมี

การเปดเผยอยางเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของตลาด

หลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
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6. สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสํ านักงานตรวจสอบภายใน และ

ประสานงานกับผูสอบบัญชี
8. จัดท ํารายงานการกํ ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของ

บริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4

ครั้ง
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํ านาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํ านาจเชิญใหฝายจัดการ

ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยว
ของจํ าเปน

11. ใหมีอํ านาจวาจางที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหความเห็นหรือคํ าปรึกษาใน
กรณีจํ าเปน

(5) คณะอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทน

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2546 ณ วันที่ 1 กนัยายน 2546 คณะ
อนกุรรมการกํ าหนดคาตอบแทน มีจํ านวน 3 ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธาน
2. นายสมพงศ  นครศรี อนุกรรมการ
3. นางสาวปราณี เวชพฤกษพิทักษ อนุกรรมการ

ขอบเขตและอํ านาจหนาที่
1. ก ําหนดคาตอบแทนที่จํ าเปนและเหมาะสม ท้ังท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษาคณะ

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงของบริษัท ในแตละป
2. จัดทํ าหลักเกณฑและนโยบายในการกํ าหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง

เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นํ าเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแต
กรณี

3. คณะอนกุรรมการกํ าหนดคาตอบแทน มีหนาที่ใหคํ าชี้แจงตอบคํ าถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงในที่ประชุมผูถือหุน

(6) คณะอนุกรรมการสรรหา
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2546 ณ วันที่ 1 กนัยายน 2546 คณะ

อนกุรรมการสรรหา มีจํ านวน 3 ทาน ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ ตํ าแหนง

1. นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธาน
2. นายสมพงศ  นครศรี อนุกรรมการ
3. นางสาวปราณี เวชพฤกษพิทักษ อนุกรรมการ
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ขอบเขตและอํ านาจหนาที่
1. กํ าหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณี
3. พจิารณาสรรหาผูท่ีเหมาะสมที่จะดํ ารงตํ าแหนงประธานกรรมการบริหารในกรณีท่ีมีตํ าแหนงวางลง รวม

ท้ังกํ าหนดหลักเกณฑในการสรรหาผูบริหารระดับสูง

9.2 การสรรหากรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาตามขอบเขตและอํ านาจหนาที่ตามที่กลาวขางตน นอกจากนี้ในการ
ประชมุสามัญประจํ าปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกํ าหนดใหกรรมการตองลาออกจากตํ าแหนงจํ านวนหนึ่งใน
สามของจํ านวนกรรมการในขณะนั้น ในการเลือกตั้งกรรมการใหท่ีประชุมผูถือหุนปฎิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังนี้

1. ผูถอืหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํ านวนหุนที่ถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชเสียงที่มีอยูท้ังหมดตาม ขอ1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดก็ได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลํ าดับลงมา เปนผูไดัรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํ านวนกรรมการที่พึงมีหรือพีงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลํ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจํ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผู
เปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกํ าหนดคาตอบแทนใหกรรมการในอัตราที่เทียบไดกับอุตสาหกรรม สํ าหรับ
ผูบริหารการจายคาตอบแทนจะสอดคลองกับผลการดํ าเนินงานของบริษัทและผลการดํ าเนินงานของผูบริหาร
แตละทาน

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
กรรมการ

2545 30 มิถุนายน 2546 ประมาณการ 2546
จํ านวน
(ราย)

จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวน
(ราย)

จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวน
(ราย)

จํ านวนเงิน
(บาท)

คาตอบแทน* 3 - 5 - 7 1,200,000
หมายเหตุ * คาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประชุม คาตอบแทนนี้ไมรวม
ของกรรมการบริษัทในฐานะที่เปนผูบริหารของบริษัท
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ผูบริหาร
31 ธันวาคม 2545 30 มิถุนายน 2546ประเภท

คาตอบแทน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน จํ านวน (ราย) จํ านวนเงิน
ประมาณการ

2546
เงินเดือน - - 10 6,613,120 16,532,800
โบนัส - - - - 3,306,560
คาเบี้ยประชุม - - 2 244,000 770,000
รวม - - 12 6,857,120 20,609,360
หมายเหตุ 1. กอนเดือนมีนาคม 2546 บริษัทไมมีผูบริหาร โดยเปนการจางบริษัทที่เก่ียวของบริหารงาน โดยบริษัท

จายคาบริหารงานใหบริษัทที่เก่ียวของจํ านวน 26 ลานบาท ในป 2545 และจํ านวน 16.4 ลานบาท
สํ าหรบัชวง ม.ค.-ก.พ. 2546 ในเดือนมีนาคม 2546 บริษัทมีการปรับโครงสรางองคกรและการจัด
การในกลุม ทํ าใหมีการโอนยายผูบริหารและพนักงานบางสวนจากบริษัทที่เก่ียวของกันเขามา

2. ผูบริหารหมายถึง กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท

(2) คาตอบแทนอื่น (ถามี)

- ไมมี -

9.4 การกํ ากับดูแลกิจการ

เพือ่ใหสอดคลองตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยกํ าหนด บริษัทไดกํ าหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิจ
การที่ดีของบริษัท (Good Corporate Governance) เปนความจํ าเปนตอการดํ ารงอยูของกิจการ และการมี
ระบบการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการวัดผลการดํ าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะชวยสงเสริมใหกิจการมี
การพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของนโยบายสามารถดูไดจากเอกสารแนบ 4 ใน
เรื่องรายงานการปฏิบัติตามหลักการการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code
of Best Practice of Listed Companies) เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เชน
กรรมการตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน มี
ความรูความสามารถประสบการณ มีความตั้งใจดํ าเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีหนาที่กํ าหนดนโยบายและทิศ
ทางการดํ าเนินงานของบริษัทและมีการกํ ากับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดํ าเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอรายงานทางการ
เงิน เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสมํ่ าเสมอ มีการแตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อเขามาควบคุมดูแลการดํ าเนินงานของบริษัท เพื่อใหการดํ าเนินงานของบริษัทมีความ
โปรงใส กอเกิดประโยชนตอผูถือหุน

การกํ ากับดูแลระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายใน ซึ่งดํ าเนินการโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสํ านักตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในบริษัท ทํ าหนาที่ในการใหคํ าปรึกษาและ
ตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน การควบคุมทางการเงิน ระบบบริหารความเสี่ยง และการกํ ากับดูแล
กิจการ  และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการกํ ากับดูแลกิจการ ไดจัดใหมีขึ้นอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
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9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิใหบุคลากรนํ าขอมูลภายในองคกรไปเปดเผยใหแกผูอ่ืน รวมถึงเพื่อ
ผลประโยชนสวนตน โดยบริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหาร ดังนี้

1. ใหความรูแกกรรมการรวมถึงผูบริหารฝายตางๆ รับทราบเกี่ยวกับหนาที่ท่ีตองรายงานการถือครองหลัก
ทรัพยของตน คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกํ าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

2. กํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และจัดสงสํ าเนารายงานดังกลาวใหแกบริษัท ภายในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. ด ําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสํ าคัญ 
ท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน 
กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามมิใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระ
ส ําคัญนั้นตอบุคคลอื่น

นอกจากนี้บริษัทยังไดมีนโยบายที่ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานปฎิบัติตามจรรยาบรรณใน
การปฎิบัติหนาที่ดวยความสุจริตและยุติธรรมอยางสมํ่ าเสมอ และไมใหเขาไปมีสวนรวมในการกระทํ าหรือปก
ปดการกระทํ าใดๆที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียแกบริษัท หากฝาฝนจะถือวามีการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง
โดยมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นไลออก

9.6 บุคลากร
จํ านวนพนักงาน

ลํ าดับ สายงาน
31 ธันวาคม

2545
30 มิถุนายน

2546
ประมาณการ

2546
1. พัฒนาธุรกิจ - 1 3
2. พัฒนาทรัพยสิน - 24 36
3. บริหารการกอสราง - 8 13
4. บริหารทรัพยสิน 40 48 50
5. สนันสนุน - 74 79

รวม 40 155 181
หมายเหตุ 
บรษิทัมกีารปรับโครงสรางองคกรและการจัดการในกลุม ทํ าใหมีการโอนยายพนักงานบางสวนจากบริษัทที่เก่ียวของ
กันเขามาในเดือน มีนาคม 2546
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ลักษณะผลตอบแทน
(หนวย : บาท)

ประเภทคาตอบแทน 31 ธันวาคม
2545

30 มิถุนายน
2546*

ประมาณการ
2546

เงินเดือน 9,436,640 15,646,883 39,842,536
โบนัส 1,475,007 - 7,239,629
เงินสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ 440,693 1,166,547 3,488,281
อ่ืนๆ 132,000 322,500 330,500
รวม 11,484,340 17,135,930 50,900,946
หมายเหตุ 
บรษิทัมกีารปรับโครงสรางองคกรและการจัดการในกลุม ทํ าใหมีการโอนยายพนักงานบางสวนจากบริษัทที่เก่ียวของ
กันเขามาในเดือน มีนาคม 2546

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทเห็นคุณคาของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนปจจัยหลักในการสรางความสามารถในการแขงขัน  
และความสํ าเร็จขององคกร บริษัทจึงมุงมั่นในการพัฒนาความรูความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอยาง
จรงิจังและตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของพนักงานใหสูงขึ้นและสามารถทํ างานไดเต็มศักยภาพ 
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันทางธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาของบริษัทจะพิจารณาจากปจจัยหลักๆ ไดแก
 ความตองการทางธุรกิจ  ซึ่งเปนไปตามทิศทางของบริษัทในแตละป
 ความจํ าเปนในการฝกอบรม โดยคํ านึงถึงความสามารถที่พนักงานตองมี และตองใชเพื่อการปฏิบัติงาน

บริษัทจัดหลักสูตรการฝกอบรมเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. การฝกอบรมดานการจัดการ (Managerial Training) เปนหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํ าหรับผู

บริหารทุกระดับ เชน ABCD Program, Strategic Management และ Project Management
2. การฝกอบรมดานวิชาชีพ (Functional Training) เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ของแตละ

สายวชิาชพี เชน ภาษีสํ าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย สํ าหรับพนักงานบัญชี และBuilding Maintenance 
ส ําหรบัพนักงานสายวิชาชีพชาง

3. การฝกอบรมดานความปลอดภัย  (Safety Training) เปนหลักสูตรที่สรางความรูความเขาใจ รวมถึงการ
ซักซอมการปฎิบัติจากเหตุการจํ าลอง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและถูกตองตามหลักมาตรฐาน เชน การ
ผจญเพลิงเบื้องตน การซอมหนีไฟ

4. การฝกอบรมดานคอมพิวเตอร (Computer Training) เปนหลักสูตรที่พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร 
และนํ ามาประยุกตกับงานใหเกิดความคลองตัว

5. การฝกอบรมดานภาษา (Languages Training) เปนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาทางดานภาษา
เพือ่ใหพนักงานสามารถนํ าไปใชงานไดจริง เชน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

6. การฝกอบรมการใหบริการ (Service Training) เพื่อฝกทักษะการใหบริการกับพนักงานที่ทํ าหนาที่ Front 
Line
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นอกเหนือจากการอบรมดังกลาวแลว บริษัทจะเตรียมความพรอมใหกับพนักงานทุกคนที่เขามารวม
งานกับบริษัท โดยการจัดอบรมปฐมนิเทศสํ าหรับพนักงานใหม (Orientation) และจัดใหมีระบบพี่เล้ียง
(Mentor) เพื่อดูแลพนักงานเขาใหมทุกคนใหสามารถทํ างานและปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของบริษัทได
เปนอยางดี การจัดอบรมของบริษัทจะจัดทํ าขึ้นเองภายใน (Inhouse Training) และสงพนักงานไปอบรม
ภายนอก

 นอกเหนือจากการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆแลว บริษัทยังสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม โดยจัดสรรงบประมาณและสถานที่เพื่อสรางเสริมบรรยากาศเรียนรูใหแกพนักงาน เชนจัด
หองสมุด มีระบบInternet และ Intranet ท่ีเปนชองทางการศึกษา คนควา และศึกษาหาความรูไดอยางกวาง
ขวางส ําหรับพนักงานแตละคน รวมถึงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสํ าหรับพนักงานและผูบริหาร




