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9.

การจัดการ

9.1

โครงสรางการจัดการ

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

กรรมการรองผูจัดการ
ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด

ผูอํานวยการฝายการตลาด &
Cost Estimation

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน *

กรรมการรองผูจัดการ
ฝายงานซอมบํารุง

กรรมการรองผูจัดการ
ฝายอํานวยการและการเงิน

ผูอํานวยการฝาย Equipments
& Facilities

ผูอํานวยการฝายกอสราง &
วิศวกรรม

ผูอํานวยการฝายบัญชี

ผูอํานวยการฝายบุคคล

ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ

* ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ 15 พ.ค. 2548 และไดมีการวาจางบริษัทสํานักงานบัญ ชีและที่ปรึกษา
สมารท แอสเซท จํากัดเพื่อแนะนําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน และเปนผูดําเนินการตรวจสอบ
ภายในอิสระ (รายละเอียดเพิ่มเติม สวนที่ 2 หนา 52)

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors) คณ ะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และคณ ะกรรมการบริ ห าร (Executive
Committee) โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 10 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
นายเสรี จินตนเสรี1
นายปญจะ เสนาดิสัย1
นายชัยพัฒน สหัสกุล1
นายวินิต ชอวิเชียร1
นายวงศชัย แสงอารยะกุล
นายชเนศวร แสงอารยะกุล
นายบดินทร แสงอารยะกุล
นางกันทิมา หงษฟา
นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ มีนายบดินทร แสงอารยะกุลเปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการทุกทานของบริษัทยกเวน นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเปน
ที่เรียบรอยแลว
หมายเหตุ
1. ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลง
ลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล
ลงลายมือชื่อรวมกับนายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือ นางกันทิมา หงษฟา หรือ นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส
หรือ นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุ
ประสงค และขอบังคับของบริษั ท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท ในที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไดอนุมัติ
และกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัทไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะ
เวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
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3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู
สอบบัญชีตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
นั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ
โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบ
อํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการ
บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก
เรื่องที่กฎหมายใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการซื้อขายทรัพยสินที่สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิ จ ารณาโครงสร า งการบริห ารงาน แต ง ตั้ งคณะกรรมการบริห าร กรรมการผู จั ด การ และคณะ
กรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด
หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปน
การแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจง
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่
บริษัททําขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายปญจะ เสนาดิสัย
2. นายชัยพัฒน สหัสกุล
3. นายวินิต ชอวิเชียร

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มี นางสาวศานตา เจริญลาภ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : ซึ่งกรรมการตรวจสอบสองทานแรกไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ
กรรมการตรวจสอบอีกหนึ่งทานไดเขารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยเปนที่เรียบรอยแลว

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบ
บัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปน
เรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคํานึงถึงความนา
เชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพ ยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษั ทผูสอบบัญ ชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชนทบ
ทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด
ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน
7. จัดทํารายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งใหความเห็น
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เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินถึงความถูกตองครบถวนและ
เชื่อถือได และความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบเปนประจํา อยางนอยไตร
มาสละหนึ่งครั้ง
9. รวมใหความเห็นในการพิ จารณาผลงาน การแตงตั้ง การถอดถอน และกําหนดคาตอบแทนของผู
ตรวจสอบภายใน
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และครั้งที่ 10/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2548 คณะกรรมการไดแตงตั้งและมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ชื่อ-นามสกุล
นายชเนศวร แสงอารยะกุล
นายบดินทร แสงอารยะกุล
นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะ
กรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไว
แลว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอรายการ
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6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครง
การกอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 200 ลานบาท
7. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และ
ดานการบริหารงานอื่น ๆ
8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชี
เงินฝากของบริษัท รวมถึง ดําเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว
9. ดําเนินการตางๆที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท
ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี)
ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัด
เจนแลว
9.1.4

ผูบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัทมีคณะผูบริหารดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล
2. นายบดินทร แสงอารยะกุล

3. นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร เคลาส

4. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
5. นางสุรีรัตน นาคะผดุงรัตน
6. นางสาวศานตา เจริญลาภ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
กรรมการรองผูจัดการ – ฝายอํานวยการและการเงิน
รักษาการผูอํานวยการ – ฝายบุคคล
รักษาการผูอํานวยการ – ฝายจัดซื้อ
กรรมการรองผูจัดการ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด
รักษาการผูอํานวยการ – ฝายการตลาด & Cost Estimation
รักษาการผูอํานวยการ – ฝายกอสราง & วิศวกรรม
กรรมการรองผูจัดการ – ฝายงานซอมบํารุง
รักษาการผูอํานวยการ – ฝาย Equipments & Facilities
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2548 วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และครั้งที่ 10/2548 วันที่ 8 พฤศจิกายน
2548 คณะกรรมการไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการดังนี้
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
บริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ
นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
มติคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกินหาลานบาทตอรายการ
5. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครง
การกอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท
6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัว
แทนฝายนายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติ
รายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัด
เจนแลว
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท

องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวในขอ
บังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
โดยคณะกรรมการบริษั ท ประกอบดวยกรรมการอยางนอ ย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไมน อยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้ งหมดนั้ น ตอ งมี ถิ่น ที่ อ ยู ในราชอาณาจัก รและกรรมการทุ กคนจะต องเป น ผูมี คุณ สมบั ติ ต ามที่
กฎหมายกําหนด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ให
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กรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามา
ดํารงตําแหนงใหมก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะต อ งใชค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ งหมดเลื อ กตั้ งบุ ค คลคนเดี ย วหรือ หลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปน
ผูออกเสียงชี้ขาด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุ ณ สมบัติและไมมี
ลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายเข า เป น กรรมการแทนในการประชุ ม คณะกรรมการคราวถั ด ไป เว น แต ว าระของ
กรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
นั้นโดยตองมีมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
องคประกอบหลักเกณฑในการสรรหากรรมการตรวจสอบ
บริษั ท ได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระอย า งน อ ย 3 ท า น โดย
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน และมี
ความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไมสามารถอยูไดจน
ครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 ทาน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควร
แต งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมให ค รบถ วนในทัน ที ห รือ อยางชาภายใน 3 เดื อ นนั บ แต วัน ที่ จํานวนสมาชิกไม
ครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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องคประกอบหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเปนคณะกรรมการ
บริหารของบริษัท
9.3
9.3.1

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนจริงและประมาณการในฐานะกรรมการและผูบริหาร

กรรมการในฐานะกรรมการ

จํานวน
(ทาน)
4

ผูบริหาร3

ป 25471
จํานวนเงิน รายละเอียดคาตอบ จํานวน
(ลานบาท)
แทน
(ทาน)
10

5

4.57

เงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม

6

ป 2548 (ประมาณการ)2
จํานวนเงิน รายละเอียดคาตอบ
(ลานบาท)
แทน
1.00 เบี้ยประชุม เงินเดือน
ประธานกรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ
7.19
เงินเดือน โบนัส
ประกันสังคม กองทุน
สํารองเลีย้ งชีพ

หมายเหตุ
1. มีกรรมการจํานวน 2 ทานที่ไดรับแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
2. มีกรรมการจํานวน 4 ทานที่ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548
3. ในป 2548 บริษัทมีจํานวนผูบริหารเพิ่มขึ้น 1 ทาน

9.3.2

คาตอบแทนในฐานะกรรมการ และจํานวนครั้งเขาประชุม
บริษัทเริ่มจายคาตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เปนตนมา
ชื่อ-นามสกุล

นายเสรี จินตนเสรี1
นายปญจะ เสนาดิสัย1
นายชัยพัฒน สหัสกุล1
นายวินิต ชอวิเชียร1
นายวงศชัย แสงอารยะกุล
นายชเนศวร แสงอารยะกุล
นายบดินทร แสงอารยะกุล
นางกันทิมา หงษฟา
นายคริสโตฟ อเล็กซานเดอร
เคลาส2
10. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ป 2547
จํานวนครั้งที่ คาตอบแทน
เขาประชุม3
(บาท)

จํานวนครั้งที่
เขาประชุม3

8/8
9/9
8/8
8/8
1/1

-

4/4
2/4
3/4
3/4
3/9
9/9
9/9
3/9
9/9

0/1

-

6/9
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ม.ค. – ต.ค. 2548
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุมของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
3/3
3/3
3/3

คาตอบแทน
(บาท)4
220,000
125,000
114,000
114,000
5,000
20,000
20,000
5,000
20,000
15,000

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2548 วันที่ 8 มิถุนายน 2548
ไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547
จํานวนครั้งทั้งหมดที่เขาประชุมตามระยะเวลาดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทาน
รวมคาตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ

9.3.3

คาตอบแทนอื่น
-

9.4

ไมมี –

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทํา
ใหเกิดความโปรงใส เพิ่มความสามารถในการแขงขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของผูถือหุน โดยมีนโยบาย
ปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหครอบคลุม
หลักสําคัญที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดแก คณะกรรมการ สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน นโยบายตอผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยงทางผลประโยชน และจริยธรรม
ธุรกิจ โดยจะดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยาง
เครงครัด นอกจากนี้คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวเปน
ประจําเพื่อใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ สอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
อยูเสมอ
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนมีสิทธิพื้นฐาน
เทาเทียมกัน ทั้งสิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิการโอน สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ ป ระชุม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ ตั ด สิ น ใจในการเปลี่ ย นแปลงในนโยบายที่ สํ า คั ญ ของบริษั ท และในเรื่อ งที่ ค ณะ
กรรมการตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิใน
สวนแบงกําไร
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังนี้
-

ปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคาดวยความเสมอภาคและเปนธรรม

-

เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา

-

สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ
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-

มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัท ในการใหคาตอบแทนและสวัสดิ
การที่เหมาะสม เปนธรรม และถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น เชน โบนัส
โดยพิจารณาจากผลงาน

-

ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต

-

รับผิดชอบตอสังคมและสวนรวมเปนอยางดี

4. การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในดานวัน เวลา สถานที่ประชุม
การจัดสงขอ สนเทศที่ครบถวน เพี ยงพอ ทัน เวลา โดยบริษั ทมีการจัดสงหนังสือ เชิญ ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน การสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม ใชสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ป ระชุมผู ถือ หุน หรือใชสิท ธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉัน ทะในกรณี ที่ไม
สามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถาม
ใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการ
ประชุม
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทโดยทําหนาที่
ในการใหความเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท
ที่นําเสนอโดยฝายบริหารของบริษัทและจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
งานของฝายบริหารวาเปนไปตามแนวทางและเปาหมายที่วางไวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประโยชนสูง
สุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหเปนผูรับผิดชอบการ
บริหารงานประจําของบริษัทตามที่คณะกรรมการกําหนด
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และไดดูแลรายการดังกลาวดวยความระมัดระวัง และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงของผลประโยชน
บริษัทจึงมีมาตรการดูแลการเกิดรายการดังตอไปนี้
-

รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน : หากมี ร ายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผล
ประโยชน บริษัทจะดําเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัทเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

-

การดูแลการใชขอมูลภายใน : คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่
ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขัน
กับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุน
ของบริษั ท หรื อ ให ข อ มู ล ภายในแก บุ ค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน ในการซื้ อ ขายหุ น ของบริ ษั ท ทั้ ง นี้
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กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิ
และการปฏิบัติดวยดี โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติสําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางชัดเจน
ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด กรณีที่ฝาฝนจะได
รับโทษทางวินัยอยางเครงครัด
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
บริษัทไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน
โดยมีกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทาน
คณะกรรมการบริษั ท ในป จจุ บั น มี จํา นวน 10 ท า น โดยกรรมการที่ เป น ผูบ ริห ารจํานวน 4 ท า น
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 3 ทาน และกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท ตองไมเปนผูบริหารเพื่อแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดู
แลและการบริหารงานประจําออกจากกัน
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดั บ ที่ ป ฎิ บั ติ อ ยู ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ผลประกอบการของบริษั ท และหน า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน สวน
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน
11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ใน
การประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อ
ใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย และมีการบันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบได
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12. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารโดยไดมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน
13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดจัดจางบริษัทสํานักงานบัญชีและที่ปรึกษา สมารท แอสเซท จํากัด เพื่อทําหนาที่ประเมิน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายตางๆ เพื่อชวยเสนอแนะ และแกไขจุดบกพรองของระบบควบคุมภาย
ในของบริษัท เพื่อใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี ทั้งนี้ บริษัทมีการวางแผนการทํางานเพื่อตรวจสอบการ
ควบคุมภายในในระยะยาว โดยไดทําการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในขึ้นมาโดยทํางานรวมกับบริษัทสํานัก
งานบัญชีดังกลาว ใหมีความอิสระสามารถทําหนาที่ตรวจสอบได และใหรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยงบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่ว
ไปในประเทศไทย โดยเลื อกใชน โยบายบั ญ ชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุ ลยพินิจอยาง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิด
ชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึง
สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งมีผูรับผิดชอบดูแลงาน
ดานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทา
เทียมกัน
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัท และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบท
กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตอง
รายงานดังนี้
-

รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลัก
ทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
นั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันที่สงรายงานดัง
กลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญ ที่
อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของ
บริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผล
การดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือขอมูลภาย
ในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน
บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทและทําใหบริษัทไดรับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย
ตอไป
9.6

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 283 คนและ 348
คน ตามลําดับ ซึ่งแบงออกตามสายงานหลักไดดังนี้
ฝายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ฝายบริหารและการจัดการ
ฝายบุคคลและธุรการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายตรวจสอบภายใน
ฝายจัดซื้อ
ฝายกฎหมาย
ฝายวิศวกรรมสวนกลางและการตลาด
ฝายกอสราง1
ฝายซอมบํารุง
รวม
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จํานวน (คน)
31 ธันวาคม 2547
30 กันยายน 2548
6
6
6
6
5
6
1
3
3
1
1
6
6
179
250
77
69
283
348

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1. เปนพนักงานประจํา 86 คน และพนักงานรายวัน 197 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ เปนพนักงานประจํา 93
คน และพนักงานรายวัน 255 คน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

บริษัทไมมีสหภาพแรงงานและไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปที่ผานมา
ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทในป 2547 มีจํานวนเงินรวม 43.65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.31 ลาน
บาท ในป 2546 เนื่องจากวาบริษัทมีอัตราการจางพนักงานเพิ่มขึ้น สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ผล
ตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทนั้นเทากับประมาณ 44.71 ลานบาท โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของบริษัท
นั้นอยูในรูปเงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทได
ทําการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานทั้งในสายงานกอสรางและในสายงานบริหาร โดยมีการพัฒนาคุณ
วุฒิวิชาชีพการทํางานใหพนักงานมีความรูและความเขาใจในหนาที่การทํางาน ดังตอไปนี้
1. อบรมภายในบริษัทโดยจะมีการอบรมของฝายเทคนิคเปนประจํา
2. อบรมภายนอกโดยจะมีการจัดสงพนักงานไปอบรมทั้งทางดานพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของบุคคลากรกับหนวยงานภายนอก โดยมีการแบงหัวขอตามตําแหนงและหนาที่
3. จัดอบรมประจําปนอกสถานที่
4. จัดทําคูมือพนักงานและคูมือปฏิบัติงานเพื่อใหทราบถึงกฏระเบียบของบริษัทเพื่อใชในการปฏิบัติหนา
ที่ในการทํางาน มือ
เนื่องจากงานดานฐานรากเปนงานกอสรางที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจึงใหความสําคัญกับ
การอบรมแบบ on the job training ซึ่งเปนการฝกอบรมความรูและทักษะในการทํางานใหกับบุคลากรใหมที่เขามา
รวมงาน โดยมีพี่เลี้ยงใหคําแนะนําดูแล
5.
1.
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