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10.

การจัดการ
10.1 โครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ
ฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ผูช วยกรรมการผูจัดการ
สายงานวิศวกรรม

ผูช วยกรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน

ผูช วยกรรมการผูจัดการ
สายงานสนับสนุน

ผูอานวยการ
ํ
ฝายโครงการ 1

ผูอานวยการ
ํ
ฝายโครงการ 2

ผูอานวยการ
ํ
ฝายพัฒนาธุรกิจ

ผูอานวยการ
ํ
ฝายบัญชีและการเงิน

ผูอานวยการ
ํ
ฝายกฎหมาย

ผูอํานวยการฝายบุคคล
ธุรการ จัดซือ้
และสารสนเทศ
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โครงสรางกรรมการบริษทั ฯ
โครงสรางกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหารซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2547 ประกอบดวยกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 10 ทาน มีราย
ชื่อดังตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
1.! ดร. ประวิช รัตนเพียร
2.! นายอนุชา สิหนาทกถากุล
3.! พลโทถวัลยา ประภาพันธ
4.! นางสุพร วัธนเวคิน
5.! นายวีรนันท ปตปุ กรณ
6.! นายธนากร ลีละสิริ
7.! นายนนทวัฒน ทองมี
8.! นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
9.! พลตํารวจตรีสนุ ทร บุญเรือง
10.!นางสุมาลี อองจริต
ดร. วิทูร เจียกเจิม

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ ดั การ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

เลขานุการบริษทั ฯ -ไมมีหมายเหตุ – กรรมการผูม อี ํานาจลงลายมือชือ่ ผูกพันบริษัทฯ คือ นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลงลายมือชื่อ
รวมกับนายธนากร ลีละสิริ หรือ นายนนทวัฒน ทองมี และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.! กรรมการตองปฏิบตั หิ นาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
2.! กรรมการจะตองไมประกอบกิจการเขาเปนหุน สวนหรือเขาเปนกรรมการในนิตบิ คุ คลอืน่ ทีม่ สี ภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะไดแจงใหทป่ี ระชุมผูถ อื หุน ทราบกอนทีจ่ ะ
มีมติแตงตัง้ กรรมการผูน น้ั
3.! กรรมการจะตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา ในกรณีทก่ี รรมการมีสว นไดเสียในสัญญาใดทีท่ ํากับ
บริษัทฯ หรือในกรณีทก่ี รรมการถือหุน หรือหุน กูใ นบริษทั ฯหรือบริษทั ในเครือเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
4.! คณะกรรมการบริษัท ฯมีอํ านาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํ านวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษทั ไดกําหนดใหกรรมการผูม ี
อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีอานาจดํ
ํ
าเนินการเรือ่ งตางๆ ของกิจการไดเอง เวนแตอํานาจใน
การดําเนินการดังตอไปนีจ้ ะกระทําไดกต็ อ เมือ่ ไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน กอน
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(1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตอ งไดมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน
(2) การทํารายการที่กรรมการมีสว นไดเสียและอยูใ นขายทีก่ ฎหมายหรือขอกําหนดของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตอ งไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
เวนแตในเรื่องดังตอไปนีจ้ ะตองไดรบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผูถือหุน
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อันไดแก การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุน กู การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้
หมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบคุ คลอืน่
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ มาเปนของบริษทั ฯ
การแกไขหนังสือ บริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
ทั้งนี้ใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ ใหกรรมการซึง่ มีสว นไดเสียในเรือ่ งใดไมมสี ทิ ธิอนุมตั กิ ารทํารายการในเรือ่ ง
นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครัง้ ที่ 1/2546 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 และการประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2546 ไดมมี ติใหแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ
ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 3 ทานดังมีรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1.! นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.! พลตํารวจตรีสนุ ทร บุญเรือง
กรรมการตรวจสอบ
3.! นางสุมาลี อองจริต
กรรมการตรวจสอบ
โดยครบกําหนดวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2547 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวัน
ที่ 27 กุมภาพันธ 2547 ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่
โดยครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2548 และเมื่อบริษัทฯไดรบั อนุญาตใหเปนบริษทั รับอนุญาตจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแลว ปหนึง่ ใหมกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย 4 ครัง้
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยฯ และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.! สอบทานใหบริษทั ฯมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2.! สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประ
สิทธิผล
3.! สอบทานใหบริษัทฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4.! พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
5.! พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนใหมคี วามถูกตองและครบถวน
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6.! จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.! ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจ
สอบ
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2546 ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารซึง่
ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน ดังรายนามตอไปนี้

1.!
2.!
3.!
4.!

ชื่อ-นามสกุล
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
นายนนทวัฒน ทองมี
นายธนากร ลีละสิริ
นายวีรนันท ปตปุ กรณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการบริหารใหเปนผูร บั มอบอํานาจของบริษัทฯ มีอานาจ
ํ
กระทําการแทนบริษัทฯ ในกิจการตามเงือ่ นไขดังตอไปนี้
1.! มีอํานาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และ
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกประการ
2.! มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานทั่วไปเชน การจัดซือ้ ยานพาหนะ การจําหนายอสังหาริมทรัพย และ
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณสานั
ํ กงาน ประเภทสิ้นเปลืองที่มีมูลคามากกวา 1 แสนบาท นอกจากนีย้ งั
รวมถึงการผูกพันในสัญญาการกอสราง สัญญาการเชาซื้อ หรือสัญญาอื่นๆ ทีม่ มี ลู คามากกวา 1 ลานบาท
3.! มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานโครงการมูลคามากกวา 50 ลานบาท อันไดแก การรับเหมาโครงการ
กอสราง ซึ่งครอบคลุมถึง การอนุมัตโิ ครงการ การซือ้ วัสดุกอ สราง การจัดจางผูร บั เหมาชวง
4.! กําหนดโครงสรางองคกร การบริหาร และกรรมการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัด
เลือก การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง วิศวกรหรือพนักงานของบริษทั ฯ
5.! มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษทั ฯ ตอคณะ
กรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบ
6.! กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปและงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบายและ
แนวทางธุรกิจทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดอนุมตั แิ ลว
7.! ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
8.! คณะกรรมการบริหารไมสามารถอนุมตั ิ หรือมีสว นเกีย่ วของ หรือเขารวมดําเนินธุรกิจ ทําธุรกิจหรือดําเนิน
การรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ
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คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2547 บริษัทฯ มีผบู ริหารจํานวนทัง้ สิน้ 6 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
1. นายนนทวัฒน ทองมี
กรรมการผูจ ดั การ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การสายงานการเงิน
2. นายธนากร ลีละสิริ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การสายงานสนับสนุน
ผูอํานวยการฝายบุคคล ธุรการและสารสนเทศ
3. นายวีรนันท ปตปุ กรณ
ผูชวยกรรมการผูจ ดั การสายงานวิศวกรรม
4. นายสุระชัย เอีย่ มวชิรสกุล
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
5. นางวิไลพร ศิรภิ ูรกิ าญจน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
6. นายเฉลิมศักดิ์ หงษประเสริฐกุล
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย
ขอบเขตอํานาจหนาทีข่ องกรรมการผูจ ดั การ
กรรมการผูจัดการมีอํ านาจดํ าเนินการเปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯและสามารถอนุมตั ริ ายการทีเ่ ปนธุรกรรมตามปกติของบริษทั ฯ เชน การจัดซือ้ คอมพิวเตอรหรืออุปกรณทเ่ี กีย่ วของ
ในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท การลงนามในสัญญาเชาซือ้ หรือสัญญาอื่นๆ มูลคาไมเกิน 1,000,000 บาท การอนุมัตกิ าร
ตัดหนี้สูญในวงเงินไมเกินรอยละ 10 ของโครงการและไมเกิน 1 ลานบาท เปนตน อยางไรก็ตาม การอนุมัตกิ ารเขาประมูล
งานโครงการกอสรางตองใหเปนไปตามขอบเขตอํานาจตามตารางอํานาจอนุมัติ (Authority Table) ซึง่ ไดรบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการผูจ ดั การ ยังมีอํานาจดําเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯหรือคณะกรรมการ
บริหารไดมอบหมาย ตลอดจนใหอํานาจกรรมการผูจ ดั การในการมอบหมายใหบคุ คลอืน่ ทีก่ รรมการผูจ ดั การเห็นสมควรทํา
หนาที่จัดการและดําเนินการแทนกรรมการผูจ ดั การในเรือ่ งทีจ่ ําเปนและสมควร โดยใหอยูใ นดุลยพินจิ ของกรรมการผูจ ดั การ
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบอํานาจจากกรรมการผูจ ดั การจะไมสามารถอนุมตั ิ หรือมีสวน
เกี่ยวของ หรือเขารวมดําเนินธุรกิจ ทําธุรกิจหรือดําเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ
10.2!การสรรหากรรมการและผูบ ริหาร
บริษัทฯไมมีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะดํารงตําแหนงเปน
กรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพ จิ ารณาคัดเลือกตามประสบการณ ความรู ความสามารถและ
ตองมีคุณสมบัติตามเกณฑของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของสํานักงานกลต. และผู
ที่เกี่ยวของ โดยที่ประชุมผูถ อื หุน เปนผูเ สนอรายชือ่ ผูท จ่ี ะเปนกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปนผูด ําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ภายใตการควบคุมของทีป่ ระชุมใหญผถู อื หุน และตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึง่ วิธกี ารแตงตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ
สามารถสรุปไดดงั นี้
1.! ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง ตามจํานวนหุน ทีถ่ อื อยู
2.! ในการเลือกกรรมการ อาจใชวธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน หรือคราว
ละหลายคน ตามแตทป่ี ระชุมผูถ อื หุน จะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครัง้ ผูถ อื หุน ตองออกเสียงดวย
คะแนนเสียงที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได
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3.! การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการใหใชเสียงขางมาก
ประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

หากมีคะแนนเสียงเทากัน

ใหผทู เ่ี ปน

10.3 คาตอบแทนผูบ ริหาร
10.3.1คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ในป 2546 บริษัทฯมีกรรมการ และผูบ ริหาร จํานวน 10 และ 8 ทาน ตามลําดับ โดยในงบการเงินของ
บริษัทฯมีคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกกรรมการและผูบริหารในป 2546 (ตั้งแตเดือน มกราคม 2546 จนถึงเดือน ธันวาคม
2546) ซึ่งสามารถสรุปไดดงั นี้
ประเภทของคาตอบแทน

เงินเดือน/ เบีย้ ประชุม
โบนัส
รวม

คาตอบแทน คาตอบแทนของ
ของกรรมการ กรรมการบริหาร
(ลานบาท)
(ลานบาท)
2.08
0.16
2.24
-

คาตอบแทน
ของผูบ ริหาร
(ลานบาท)
4.01
0.32
4.33

10.3.2คาตอบแทนอื่นๆ
-ไมมี10.4 การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสํ าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพยฯ (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) และคณะกรรมการของบริษทั ฯ มีความเขาใจเกีย่ วกับหนา
ที่และความรับผิดชอบ เชน กรรมการตองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท มีความซือ่ สัตยสจุ ริต มีความรับ
ผิดชอบตอผูถือหุน มีความตั้งใจดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของ
บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน และมีการกํากับควบคุมฝายบริหารใหดําเนินการเปนไปตามนโยบาย
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนตน
คณะกรรมการยังมิไดปฏิบัติในเรื่องการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ (Remuneration Committee) เนือ่ งจาก บริษทั ฯ เห็นวาในปจจุบนั
การพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องตางๆ สามารถทํ าไดอยางมีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการบริหาร อยางไรก็ดี บริษทั ฯ มีการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความโปรงใส และกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกบริษทั ฯ และผูถ อื หุน
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10.5! การดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน
บริษัทฯมีการกําหนดมาตรการปองกันการทีก่ รรมการและผูบ ริหารจะนําขอมูลภายในของบริษทั ฯไปใชเพือ่
ประโยชนสวนตนดังนี้
1.! หามมิใหกรรมการ ผูบ ริหาร รวมถึงคูส มรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใชขอมูลภายในเพื่อทําการ
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษทั ฯ กอนทีข่ อ มูลนัน้ จะถูกเผยแพรใหประชาชนทัว่ ไปทราบโดยทัว่ ถึงกัน โดย
เฉพาะอยางยิ่งในชวง 1 เดือน กอนทีง่ บการเงินจะถูกเปดเผยตอสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากทีข่ อ มูลไดถกู เผย
แพรแลว บุคคลขางตนควรละเวนการซือ้ หรือขายหลักทรัพย จนกระทัง่ ประชาชนทีไ่ ดรบั ขอมูลดังกลาวมีเวลาประเมินขอ
มูลที่ไดรบั ในระยะเวลาทีส่ มควรแลว
2.! ใหความรูแกกรรมการรวมทัง้ ผูบ ริหารทีม่ หี นาทีท่ จ่ี ะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส
และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เกีย่ วกับการรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษทั ฯ หากกรรมการหรือผูบ ริหาร รวมถึง
คูสมรส และบุตรที่ยงั ไมบรรลุนติ ภิ าวะทีเ่ ขาขาย มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษทั ฯ ตามที่กําหนดไวใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ. 14/2540 เรือ่ งการจัดทําและเปดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผบู ริหารทราบถึงบทลงโทษในเรือ่ งการใชขอ มูลภายใน ซึง่ เริม่
ตั้งแต ตักเตือนเปนหนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรบั คาจาง หรือใหออกจากงาน ทั้งนี้ ขึน้ อยูก บั ความราย
แรงของความผิดนั้นหากพนักงานหรือผูบริหารไมใหความรวมมือหรือหากพบวาผูบริหารไดใชขอมูลภายในหรือมีความ
ประพฤติทส่ี อ ไปในทางทีบ่ ริษทั ไดรบั ความเสียหาย
10.6 บุคลากร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานประจํารวมทั้งสิ้น 74 คน ดังทีแ่ สดงตามตารางดาน
ลางนี้

สํานักงานใหญ
ภาคสนาม
รวมทั้งสิ้น

พนักงานประจํา
27
14
41

จํานวน(คน)
วิศวกร
6
12
18

พนักงานชัว่ คราว
1
14
15

จํานวนรวม
(คน)
34
40
74

ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษทั ฯไมมขี อ พิพาทดานแรงงานทีส่ ําคัญ สําหรับคาตอบแทนพนักงานทัง้ หมด
ในป 2545 และป 2546 มีจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 4.39 ลานบาท และ 13.54 ลานบาท ประกอบดวยเงินเดือน คาลวงเวลา
เงินโบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ
สําหรับนโยบายของบริษทั ฯในการวาจางลูกจางชัว่ คราวประเภทคนงานกอสราง บริษทั ฯจะวาจางผูร บั เหมา
ชวงใหเปนผูจัดหาแรงงานรายวันมาดําเนินการกอสรางในแตละโครงการ
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นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมศักยภาพและพัฒนาความรูค วามสามารถของพนักงานทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ ไม
วาจะเปนวิศวกร หรือบุคลากรในตําแหนงตางๆ เพือ่ ใหพนักงานมีความกาวหนาในหนาทีก่ ารงานอยางมีคณ
ุ ภาพ โดย
บริษัทฯจะจัดสงพนักงานเขารวมการอบรมและพัฒนาหลักสูตรตางๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกอสรางทีถ่ กู จัดขึน้ โดยหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน

