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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้ างองค์ กร (Organization Chart)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

แผนก
การตลาดและ
วิศวกรรม

แผนก
วางแผนงาน

กรรมการผู้จดั การ

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

แผนก
บัญชี

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

แผนก
การเงิน

แผนก
ปฏิบตั กิ าร 1

ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

แผนก
ผลิตและ
บารุ งรักษา

แผนก

Commissioning

แผนก
จัดซื ้อ

หมายเหตุ :
 กรอบเข้ ม หมายถึงบุคคลที่เข้ าข่ายผู้บริ หารตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
 บริ ษัทได้ ดาเนินการปรับโครงสร้ างกรรมการ โดยสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทเพิ่ม 1 ท่าน ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทรวมเท่ากับ 6 ท่าน
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9.2 โครงสร้ างคณะกรรมการและผู้บริหาร
โครงสร้ างการจัด การของบริ ษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการทัง้ หมด 3 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด และขอบเขต
อานาจหน้ าที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายประยูร
วิเวชภูวนนท์
ประธานกรรมการ
2. นายสลิบ
สูงสว่าง
รองประธานกรรมการ
3. นายพิชยั
คล่องพิทกั ษ์
กรรมการ
4. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.กาพล
ปั ญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวศุภรดา อมรมนัส เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท : นายสลิบ สูงสว่าง และนายพิชยั คล่องพิทกั ษ์ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ : ไม่มี
หมายเหตุ : บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดโครงสร้ างกรรมการโดยได้ พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะเข้ ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทเพิ่ม 1 ท่าน เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ได้ มีมติแต่งตังให้
้ รศ.ดร.กาพล
ปั ญญาโกเมศ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ นาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
เพื่อขออนุมตั ิแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่1/2554 เมื่อวันที่ 20
ตุล าคม 2554 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น มี ม ติ อ นุมัติ ก ารแต่ ง ตัง้ ดัง กล่า ว ซึ่ ง ท าให้ บริ ษั ท มี
คณะกรรมการบริ ษัทรวม 6 ท่าน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1) กาหนดหรื อเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษัท
2) กาหนดนโยบาย กลยุท ธ์ และทิ ศ ทางการด าเนิ นงานของบริ ษั ท และการก ากับ ดูแ ลให้ ฝ่ายบริ ห าร
ดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่ อ เพิ่ ม มูลค่า ทางเศรษฐกิ จ สูง สุด แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น และการเติ บ โตอย่า งยั่ง ยื น ยกเว้ น นโยบายหรื อ การ
ดาเนินงานที่ต้องได้ รับความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3) พิจารณาตัดสินใจในเรื่ องที่มีสาระสาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อานาจ
การบริ หาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกาหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
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5) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตังใจและความระมั
้
ดระวัง
ในการปฏิบตั ิงาน
6) จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริ หารการจัดการความเสีย่ ง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล
7) ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท
8) กาหนดข้ อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษัทในเรื่ องต่างๆ
9) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเรื่ องสาคัญต่างๆ ตามนโยบายข้ อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10) อานาจในการดาเนินการดังต่อไปนีจ้ ะกระทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทัง้ นี ้
กาหนดให้ รายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนันไม่
้ มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
(ก) เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ข) การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้ เสีย และอยูใ่ นข่ายทีก่ ฎหมายหรื อข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนัน้ ในกรณีต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิ จของบริ ษัท หรื อการรวมกิ จการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
(ฉ) การอื่นใดที่กาหนดไว้ ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ/หรื อ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
11) คณะกรรมการบริ ษัทอาจแต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจแก่กรรมการดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึงการมอบอานาจที่ทาให้ กรรมการบริ หารสามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดทากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) รวมทังก
้ าหนดให้ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทารายการที่
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เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องตามข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ดร.กาพล
ปั ญญาโกเมศ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายวิทยา อานาจศฤงคาร เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบที่มคี วามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 มีมติแต่งตังให้
้
รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 มีมติแต่งตังให้
้
รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท และเปลีย่ นแปลงตาแหน่ง
โครงสร้ างกรรรมการบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่า
จาเป็ นและเป็ นเรื่ องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทก็ได้
2) สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิ ผล โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานการปฏิ บัติ งานของบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ง ตัง้ บุค คลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ า ที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่ อถื อ ความเพียงพอของ
ทรั พ ยากร และปริ ม าณงานตรวจสอบของสานัก งานตรวจสอบบัญ ชี นัน้ รวมถึ ง ประสบการณ์ ข อง
บุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
ขอรับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้น นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิ
รายการดังกล่าวเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทต่อไป โดย
ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้ อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ เพื่ อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
6) พิจารณาทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงิน และการบริ หารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7) จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษัท โดยให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูล
อย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตรนี ้
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเชิญให้ ฝ่าย
บริ หาร ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องมารายงาน ให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อส่งเอกสารที่เห็นว่า
เกี่ยวข้ องและจาเป็ น
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ดชอบต่ อ
คณะกรรมการบริ ษั ทโดยตรง และคณะกรรมการบริ ษั ทยัง คงมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ต่อ
บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2554 บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายสลิบ
2. นายพิชยั
3. นางพนาลี

สูงสว่าง
คล่องพิทกั ษ์
นรจิตต์

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
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4. นายสุกิจ
หมายเหตุ :

เลิศอัศวรัตน์

กรรมการบริ หาร

นายนพดล สุขสวัสดิ์ ได้ มีหนังสือลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เพื่อแจ้ งลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หารของ
บริษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ทั ้งนี ้ นายนพดล สุขสวัสดิ์ ยังคงดารงตาแหน่งในฐานะผู้บริ หารของ
บริษัท

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) วางแผน และกาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2) กาหนดแผนธุรกิ จ งบประมาณ และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3) ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว
4) พิจารณาการเข้ าทาสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท และสัญญาเกี่ยวกับการซื ้อทรัพย์สนิ หรื อทาให้ ได้ มา
ซึง่ สิทธิเพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในกิจการของบริ ษัท ตลอดจนการกาหนดขันตอนและวิ
้
ธีการเจรจาเพื่อทา
สัญญาดังกล่าว
5) อนุมตั ิการกาหนดราคาในการประมูลงานที่มีมลู ค่าไม่เกิน 500,000,000 บาทต่อโครงการ
6) อนุ มั ติ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว หรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
7) ดาเนินการจัดทาแผนธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้ ก้ ยู ืม การกู้ยืม การ
จัดหาวงเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้ หลักประกัน จานา จานอง ค ้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื ้อขาย
แลกเปลี่ยน รั บ จานอง ขายฝาก รั บซือ้ ฝาก เช่า หรื อให้ เช่า ที่ดิน และสิ่งปลูก สร้ าง และจดทะเบีย น
กรรมสิทธิ์ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริ ษัท เพื่อ
ขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
8) พิจารณาผลกาไรและขาดทุนของบริ ษัท และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจาปี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
9) มีอ านาจจ้ า ง แต่ง ตัง้ โยกย้ าย ปลดออก เลิก จ้ า ง ก าหนดอัต ราค่า จ้ า ง ให้ บ าเหน็ จ รางวัล ปรั บ ขึน้
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับตังแต่
้ กรรมการผู้จดั การขึ ้นไป
10) ด าเนิ น การอื่ น ๆ เพื่ อ สนับ สนุ น การด าเนิ น การดัง กล่ า วข้ างต้ น หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละคราวไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการอาจมอบอานาจช่วงให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัทมีอานาจ
อนุมตั ิทางการเงินในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัด การพิจารณาเห็นสมควรก็
ได้
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อนึง่ การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทาให้ คณะกรรมการบริ หาร
และฝ่ ายจัดการหรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารและ
ฝ่ ายจัดการได้ ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีผ้ บู ริ หารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายสลิบ
สูงสว่าง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
2. นายพิชยั
คล่องพิทกั ษ์
กรรมการผู้จดั การ
3. นายนพดล
สุขสวัสดิ์
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
4. นางพนาลี
นรจิตต์
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวศุภรดา อมรมนัส
ผู้อานวยการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
6. นายสุกิจ
เลิศอัศวรัตน์
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
หมายเหตุ : - รายละเอียดของกรรมการและผู้บริ หารทุกท่านปรากฏตามเอกสารแนบ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1) กากับ ดูแล และอนุมตั ิเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัท และอาจมอบอานาจให้ กรรมการ
ผู้จดั การ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท เพื่อ
ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเฉพาะเรื่ อง ภายใต้ การควบคุมประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
ภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเห็นสมควร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
2) ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการได้ มอบหมาย
3) รั บผิด ชอบด้ านการจัดการทางการเงิ น ภาษี ความเสี่ยง และการจัดการ และน าเสนองบประมาณ
ประจาปี ต่อคณะกรรมการบริ ษัท และดูแลการจัดการ และจัดสรรทรัพยากรองค์กรให้ เป็ นไปตามกรอบ
และแนวทางของงบประมาณ ภายใต้ กฎหมายและกฎระเบียบ รวมทังข้
้ อบังคับของบริ ษัท
4) พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดราคาในการประมูลงานที่มีมลู ค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท ต่อโครงการ
5) มีอานาจอนุมตั ิและมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ซึง่ ทรัพย์สนิ และบริ การ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัท ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท รวมทังอนุ
้ มตั ิการดาเนินการทางการเงินเพื่อ
ธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทใน
แต่ละปี
6) มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
7) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
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8) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารและฝ่ าย
จัดการเป็ นคราวๆ ไป
ทังนี
้ ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร จะอยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริ หารและ
ฝ่ ายจัดการ และให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารปฏิบตั ิตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการ
กาหนดไว้
อนึ่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารไม่มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดที่จะทาขึ ้นกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงขอบเขตอานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ได้ ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
1) กากับ ดูแล และอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัท และอาจมอบอานาจให้ ผ้ บู ริ หาร
หรื อบุคคลอื่นใดดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติประจาวันของบริ ษัท
2) เป็ นผู้บริ หารจัดการ และควบคุมดูแลการดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
3) ด าเนิ น การตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารและฝ่ ายจัด การ หรื อ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ มอบหมาย
4) มีอ านาจจ้ า ง แต่ง ตัง้ โยกย้ า ย ปลดออก เลิกจ้ า ง กาหนดอัตราค่า จ้ า ง ให้ บ าเหน็ จรางวัล ปรั บ ขึน้
เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทังหมดของบริ
้
ษัท ในตาแหน่งต่ากว่ากรรมการผู้จดั การ
ตลอดจนแต่งตังตั
้ วแทนฝ่ ายนายจ้ างในคณะกรรมการกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของบริ ษัท
5) พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดราคาในการประมูลงานที่มีมลู ค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท ต่อโครงการ
6) มีอานาจอนุมตั ิและมอบอานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื ้อ จัดจ้ าง ซึง่ ทรัพย์สนิ และบริ การ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัท ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท รวมทังอนุ
้ มตั ิการดาเนินการทางการเงินเพื่อ
ธุรกรรมต่างๆ ของบริ ษัท โดยอยู่ภายใต้ กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทใน
แต่ละปี
7) มีอานาจออกคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริ ษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
8) มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
9) อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
10) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารและฝ่ าย
จัดการ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นคราวๆ ไป
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ทังนี
้ ้ กรรมการผู้จดั การจะอยูภ่ ายใต้ การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และ
ให้ กรรมการผู้จดั การปฏิบตั ิตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริ หารและฝ่ ายจัดการกาหนดไว้
อนึง่ กรรมการผู้จดั การไม่มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ในหรื อเกี่ยวกับรายการหรื อเรื่ องที่กรรมการผู้จดั การ
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มี ส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทา
ขึ ้นกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การได้
ตามที่จาเป็ นหรื อเห็นสมควร
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
ตามที่กฎหมายกาหนด
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
2.3 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธาน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทัง้ นี ้ กรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจาตาแหน่ง โดยกรรมการ
ที่ออกตามวาระอาจได้ รับเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. นอกจากพ้ นตาแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการจะพ้ นจากตาแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก และศาลมีคาสัง่ ให้ ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัท โดยการลาออกนันจะมี
้
ผลนับแต่วนั ที่
ใบลาออกไปถึงบริ ษัท
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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โดยมติของคณะกรรมการตามความข้ างต้ นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
8. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจ
มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง่ หรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึง่ แทนคณะกรรมการก็ได้
นอกจากนี ้ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทยังระบุข้อกาหนด เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. ห้ ามมิให้ กรรมการเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ าง
หุ้นส่วนจากัด ประกอบกิจการหรื อเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
2. กรรมการต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
3. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยมิชกั ช้ า ในกรณีที่กรรมการมีสว่ นได้ สวนเสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดย
อ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัททาขึ ้นระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ
โดยระบุจานวนทังหมดที
้
่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชี
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท จะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
บริ ษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมถึง
ประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้ วยสมาชิกอย่างน้ อย 3 ราย โดยทุกรายต้ องเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบอย่าง
น้ อย 1 ราย ต้ องเป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทานความน่า เชื่อถือของงบ
การเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ออกตามวาระตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทซึง่ อาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
 ถื อหุ้นไม่เกิ นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทั ง้ หมดบริ ษัท บริ ษั ทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย
บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อานาจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่า ว
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มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ
บริ ษัทย่อย
ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิ ส ระของตน รวมทัง้ ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี นั ย หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษั ท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานัก
งานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริ ษั ทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
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คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัท ใหญ่ บริ ษั ทย่อ ย บริ ษัทร่ วม บริ ษัท ย่อยลาดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริ ษัท และ
 ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียน
 มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
 มี ห น้ า ที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกับ ที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งได้ รับการแต่งตัง้ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริ ษัทจะแต่งตัง้
กรรมการบริ หารคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร
9.4 การประชุมคณะกรรมการ
ปี 2554
(ม.ค.-ก.ย.)
จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้ จานวนครัง้
การประชุม ที่เข้ าประชุม การประชุม ที่เข้ าประชุม การประชุม ที่เข้ าประชุม การประชุม ที่เข้ าประชุม
7
7
4
4
6
6
6
6
ปี 2551

รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

ปี 2552

ปี 2553

2. นายสลิบ

สูงสว่าง

7

7

4

4

6

6

3. นายพิชยั

คล่องพิทกั ษ์

7

6

4

4

6

6

4. พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต

7

7

4

4

6

6

5. นายอนันต์ เกตุพิทยา

7

7

4

4

6

6

6. รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ

-

-

-

-

-

-

6
6
6
6
-

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจ าปี 2550 เมื่ อ วันที่ 30 เมษายน 2550 อนุมัติแ ต่ง ตัง้ บุคคลเข้ า ดารงต าแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้ เข้ าร่ วมประชุมครัง้ แรกในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550
บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดโครงสร้ างกรรมการ โดยสรรหาบุคคลเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเพิ่ม 1 ท่าน เพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่
27 กันยายน 2554 มีมติแต่งตังให้
้ รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และที่
ขออนุมตั แิ ต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
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9.5 ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
9.5.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554 (ม.ค.-ก.ย.)
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ บริษัท ตรวจสอบ
1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์
70,000
40,000
60,000 90,000 135,000
2. นายสลิบ สูงสว่าง
70,000
40,000
60,000
135,000
3. นายพิชยั คล่องพิทกั ษ์
60,000
40,000
60,000
90,000
4. พลอากาศเอก ชัยนันท์ ธรรมสุจริ ต
70,000
40,000
60,000 90,000 90,000
5. นายอนันต์ เกตุพิทยา
70,000
40,000
60,000 90,000 90,000
6. รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ
รวม 130,000 210,000 80,000 120,000 120,000 180,000 495,000 315,000
ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มีมติกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2554 ในวงเงิน ไม่เกิน 2,000,000 บาท จานวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึง
เงินเดือนประจาของกรรมการบริ หาร
บริ ษัทได้ ดาเนินการจัดโครงสร้ างกรรมการ โดยสรรหาบุคคลเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเพิ่ม 1 ท่าน เพื่อ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทและกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 27
กันยายน 2554 มีมติแต่งตังให้
้ รศ.ดร.กาพล ปั ญญาโกเมศ เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และที่ขอ
อนุมตั แิ ต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554

ข) ค่าตอบแทนผู้บริ หาร และผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทน
ผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
เงินสมทบกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ
อื่นๆ
(ไม่รวมเบี ้ยประชุม)
รวม

รอบบัญชีปี 2551

รอบบัญชีปี 2552

รอบบัญชีปี 2553

จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
10 8,100,000
11 9,280,000
12 10,830,000
4
417,500
4

453,989
8,971,489

6

691,301
9,971,301

9

642,867
11,472,867

งวด 9 เดือนปี 2554
(สิน้ สุด 30 ก.ย. 54)
จานวน จานวนเงิน
(คน)
(บาท)
6 6,933,000
6
62,720
6

1,397,730
8,393,450

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : บริ ษัทจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท (ก่อนการแปรสภาพ) ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2554
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9.5.2 ค่ าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 9.6 การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทเข้ าใจบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
และได้ อนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่ สอดคล้ องกับ
หลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อกาหนดนโยบาย
สนับสนุนการกากับดูแลกิจการสาหรับเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึง่ มีสาระสาคัญแบ่งออกเป็ น 5 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถือ
อยู่ สิทธิในการที่จะได้ รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริ ษัท สิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
เรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิ การ
ลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิ พื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นการ
ส่งเสริ ม และอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร และ
แจ้ งกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการประชุม สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น
4) ในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ข้ อเสนอแนะ หรื อตังค
้ าถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ
ทังนี
้ ้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) กรรมการทุกคนจะเข้ าร่วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่
เกี่ยวข้ องได้
หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้ างเครื่ องมือที่
ช่วยให้ เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย เช่น
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1) การปฏิบตั ิและอานวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการ
จากัดหรื อละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรู ปแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3) การก าหนดให้ ก รรมการอิ สระเป็ นผู้มีห น้ า ที่ดูแ ลผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ย โดยผู้ถื อหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิด เห็ น หรื อข้ อร้ องเรี ย นไปยัง กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิ สระจะเป็ นผู้
พิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรื อกรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระ
พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสาคัญที่มีผลต่อผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่ อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากาหนดเป็ น
วาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
4) การส่งเสริ มการใช้ สทิ ธิ เช่น การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อน
วันประชุม การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร พร้ อมข้ อมูลประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติและการให้ ความยินยอม
ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
5) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะ
วาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
6) การกาหนดมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ รวมถึง กรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)
7) การส่งเสริ มให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สาคัญ เช่น การทารายการ
เกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่ งใสและตรวจสอบได้
ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
8) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
9) การกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้ ง
แนวทางดังกล่าวให้ ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และกาหนดให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจา
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Roles of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญแก่การกากับดูแลผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรื อ
เจ้ าหนี ้ เป็ นต้ น ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยนโยบายที่เกี่ยวกับผู้มีสว่ นได้ เสียนี ้จะคานึงถึงสิทธิ เงื่อนไข
ข้ อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท รวมทังจะให้
้
มีการร่ วมมือกันระหว่างผู้มี
ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ในกลุ่ม ต่ า งๆ ตามบทบาทและหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ กิ จ การของบริ ษั ท ด าเนิ น ไปด้ ว ยดี และตอบสนอง
ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
นอกจากนี ้ บริ ษั ทจัด ให้ มีช่อ งทางให้ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสีย สามารถติด ต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรื อ ให้ ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยผ่านทางกรรมการอิสระ
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บริ ษัทมีจิตสานึกและตระหนักในความเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ดี ขึน้ โดยบริ ษัท ได้ ด าเนิ นธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การออกแบบ และการก่อ สร้ างระบบรวบรวมและบาบัด น า้ เสีย
ตลอดจนระบบผลิตน ้าประปา ให้ แก่บริ ษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อช่วยในการลดการปล่อยน ้าเสียลงสู่
แหล่งน ้า และการจัดการทรัพยากรน ้าซึง่ เป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ของประเทศ
สาหรับการสนับสนุนการตอบแทนสังคมนัน้ บริ ษัทได้ บริ จาคเงินเพื่อการกุศลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
นอกเหนือไปจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรื อสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด ครบถ้ วน และตรงเวลาแล้ วนัน้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ คือ
1) เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2) เปิ ดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
3) เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บ ริ หารระดับสูง รวมทังรู้ ปแบบ หรื อลักษณะ
ของค่าตอบแทน
4) รายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย
ทัง้ นี ้ ข้ อ มูลต่า งๆ เหล่า นี น้ อกจากจะได้ เ ปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่า นทางสานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว จะเปิ ดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทด้ วย
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จาก
หลากหลายอาชีพ ทังด้
้ านวิศวกรรม การบริ หารจัดการ และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ และมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการตัด สิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท และผู้ถื อ หุ้น โดยรวม
คณะกรรมการได้ มีสว่ นร่วมในการกาหนด (หรื อให้ ความเห็นชอบ) วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริ ษัทตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น รวมทังดู
้ แลให้ มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หาร
ความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ ายบริ หารจานวน 2 ท่าน
กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
จึงถือเป็ นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3
ปี โดยได้ ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนิ น การของคณะกรรมการดัง กล่า วไว้ อ ย่ า งชัด เจนในกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส และนาเสนอ
ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังนี ้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรั ก ษากรรมการที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมี
คุณภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้ าใจ
4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรื อใกล้ เคียงกัน
การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ทจะจัดให้ มี การประชุมคณะกรรมการและด าเนิ น การประชุมให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจาเป็ น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ร อบคอบและ
จัดสรรเวลาให้ อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ ฝ่ายจัดการเสนอเรื่ องและสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญได้ อย่าง
รอบคอบโดยทัว่ กัน โดยบริ ษัทจะนาส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้ แก่
คณะกรรมการล่ว งหน้ า ไม่น้ อ ยกว่า 7 วัน ก่ อ นวัน ประชุม พร้ อมทัง้ ก าหนดให้ ก รรมการมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการทุกครัง้ เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ น นอกจากนี ้ บริ ษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้ มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของ
บริ ษัท งบการเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจาปี ทังนี
้ ้
รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทังได้
้ ใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแ ล
ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริ ษัทได้ จดั ให้ คณะกรรมการทาการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยเริ่ มถือปฏิบตั ิในไตรมาสที่ 2 ปี 2554 โดยให้ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการ
จะได้ ทาการวิเคราะห์และหาข้ อสรุ ปเพื่อกาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการ
ต่อไป
การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้ าที่ รวมทังพบปะแลกเปลี
้
ย่ นความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรต่า งๆ
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อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริ ษัทควรเข้ าร่ วมสัมมนาอย่างน้ อยจะเป็ นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึง่ ได้ แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรื อ Directors Accreditation
Program (DAP) หรื อหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทังนี
้ ้ เพื่อนาความรู้ และประสบการณ์มาพัฒ นา
บริ ษัท ต่อไป
ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
โดยข้ อมูลที่เปิ ดเผยจะต้ องมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทังจากการจั
้
ดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ
สานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซด์ของบริ ษัทโดยภายหลังจากการนาหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
9.7 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2554 มีมติเกี่ยวกับระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษัทในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ ดงั นี ้
1. ให้ กาหนดระเบียบข้ อบังคับในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ (Corporate Governance) ดังนี ้
(1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องรั กษาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ
(2) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่นาความลับ และ/หรื อ ข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทฯ ไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่น
ใดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ทาการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอน
หลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัท และ/หรื อเข้ าทานิติกรรมอื่นใด
โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัทอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อ ม ทัง้ นี ้ กรรมการ ผู้บ ริ หาร พนัก งาน และลูกจ้ างของบริ ษัทซึ่งอยู่ใ น
หน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้ อกาหนดนี ้ให้
รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง
ของบริ ษัทด้ วย ผู้ใดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทาผิดอย่างร้ ายแรง
(4) กรรมการ และผู้บริ หาร รวมถึงผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทจะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อ
หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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2. ให้ ประกาศระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กัน
9.8 บุคลากร
9.8.1 จานวนพนักงาน (ไม่ รวมผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีจานวนพนักงาน ดังต่อไปนี ้

1. พนักงานประจา
- ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
- ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- แผนก Commissioning
- แผนกจัดซื ้อ
- แผนกทรัพยากรบุคคล
- หน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. พนักงานรายวัน
รวม

รอบบัญชีปี 2551

รอบบัญชีปี 2552

รอบบัญชีปี 2553

จานวน (คน)
115
4
89
3
1
1
16
1
115

จานวน (คน)
140
5
111
3
1
1
18
1
140

จานวน (คน)
117
5
91
5
1
2
12
1
117

งวด 9 เดือนปี 2554
(สิน้ สุด 30 ก.ย. 2554)
จานวน (คน)
124
4
99
4
1
2
13
1
124

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) แบ่งเป็ น 3 ระดับ ซึง่ เรี ยงลาดับจากระดับต่าที่สุดถึงระดับสูงที่สดุ คือ ระดับภาคี
วิศวกร ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒวิ ิศวกร โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีวิศวกรที่มีใบ กว. รวมจานวน 13 คน แบ่งเเป็ น
ระดับภาคีวศิ วกรจานวน 12 คน ระดับสามัญวิศวกรจานวน 1 คน และระดับวุฒิวศิ วกรจานวน 1 คน ทังนี
้ ้ มีวิศวกร 1
ท่านที่ได้ รับใบ กว. 2 ระดับ จาก 2 สาขา ได้ แก่ระดับสามัญวิศวกรในสาขาสิ่งแวดล้ อม และระดับภาคีวิศวกรในสาขา
โยธา

9.8.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้ างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่ วย : บาท

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ค่าตอบแทนของพนักงานประจาในรูปเงินเดือน
28,237,481 20,091,616 18,951,365
โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ค่าตอบแทนของลูกจ้ างในรูปค่าจ้ าง
ค่าอบรมสัมมนา
158,850
183,104
288,252
รวม 23,396,331 20,274,720 19,239,617

งวด 9 เดือน
สิน้ สุด 30 ก.ย. 2554
22,750,835
241,805
22,992,640

ที่มา : ข้ อมูลจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

9.8.3 ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
เมื่อปี 2552 บริ ษัทมีข้อพิพาทด้ านแรงงานในศาลแรงงาน ซึ่งเกิดจากผู้รับเหมารายหนึ่งของบริ ษัท ได้ รับ
ค่าจ้ างไปจากบริ ษัท จานวน 44,640 บาท สาหรับโครงการ MOC แต่ผ้ รู ับเหมารายดังกล่าวไม่ได้ นาเงินค่าจ้ างที่ได้ รับ
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จากบริ ษัทไปจ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ แก่คนงาน ทาให้ คนงานจานวน 8 คน ดาเนินการฟ้ องร้ องผู้รับเหมารายดังกล่าวเมื่อวันที่
8 มิถนุ ายน 2552 เป็ นจาเลยที่หนึ่ง และฟ้ องร้ องบริ ษัทเป็ นจาเลยที่สอง จานวนเงินรวม 43,060 บาท ซึ่งศาลนัดไกล่
เกลี่ยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 แต่จาเลยที่หนึ่ง ไม่ไปรายงานตัวต่อศาลในวันดังกล่าว ศาลจึงมีคาสัง่ ให้ บริ ษัท ซึ่ง
เป็ นจาเลยที่สอง จ่ายเงินให้ แก่โจทก์ทงั ้ 8 คน และให้ บริ ษัทไปดาเนินการเรี ยกร้ องจากจาเลยรายที่หนึ่งภายหลัง เป็ น
จานวนเงิน 30% ของยอดฟ้ องร้ อง เท่ากับจานวน 12,918 บาท ซึ่งภายหลังโจทก์ทงั ้ 8 คน ไม่ติดใจดาเนินคดีอีกต่อไป
และดาเนินการถอนฟ้องคดี ศาลจึงมีคาสัง่ ให้ จาหน่ายคดีออกจากสาระบบความ
9.8.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการ
ทางานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมทังภายในและจั
้
ดส่งเข้ ารับการอบรมภายนอกบริ ษัทกับ
หน่วยงานต่างๆ ทังหน่
้ วยงานราชการและเอกชน ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาจากการได้ ปฏิบตั ิงานจริ ง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับการสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั บุคลากรของบริ ษั ท โดยการพิจารณาปรับปรุ ง
สวัสดิการของพนักงานอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
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