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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 30 กันยายน31 ธันวาคม 2554 โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

.
คณะกรรมการบริหาร
แผนกตรวจสอบภายใน
และกํากับดูแล
กรรมการผูจัดการ

สํานักกรรมการผูจัดการ
เลขานุการบริษัท

สํานักผูตรวจการ

รองกรรมการผูจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายบัญชีการเงิน

แผนก
บัญชี

แผนก
การเงิน

ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายสนับสนุนธุรกิจ

แผนกไอที
และระบบงาน

แผนกจัดซื้อ
จัดจาง

แผนก
สโตร

แผนกบุคคล

แผนก
เงินเดือน


ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายปฏิบัติการ

แผนก
ธุรการ

แผนก
กฎหมาย

แผนก
การตลาด

สวนที่ 2 หนาที่ 55

แผนกปฏิบัติ
การโครงการ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย 2 ชุด
ไดแก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 31 กันยานธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์1
นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย
นายกฤษฎา โพธิสมภรณ1
นายกมล รัตนไชย1
นายดุสิต ชูปญญา1
นายณรงค สุขสวัสดิ์1
นายอภินันท เกลียวปฏินนท1

หมายเหตุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

1. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ นายกมล รัตนไชย นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ นายดุสิต ชูปญญา นายณรงค สุขสวัสดิ์ และนาย
อภินันท เกลียวปฏินนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2554

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม คือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน และนางยสุดจินดา
เศรษฐกูลวิชัย โดยกรรมการสองในสามคนตองลงนามและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ สําหรับเลขานุการบริษัท
ไดแก นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจของ
คณะกรรมการบริษัท ไวดังนี้
1. กําหนดนโยบาย ทิศทางและเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของบริษัท พิจารณาความเหมาะสม ให
คําแนะนํา อนุมัติวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ นโยบายและแผนงานการดําเนินงานและงบประมาณ
ของบริษัท ที่นําเสนอโดยฝายจัดการ กํากับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดําเนินงานใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ตลอดจนการดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ดูแลและจัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
3. ดําเนินการใหบริษัทมีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี ใหมีความถูกตองและแสดงถึง ฐานะของ
บริ ษัท ที่เป น จริง ตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ รั บรองโดยทั่ว ไป เพื่อนํ า เสนอตอ ที่ป ระชุ ม ผู ถือหุ นเพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติ
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4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการชุดยอยอื่น ๆตามความ
เหมาะสมและความจําเปน เพื่อดูแลระบบการบริหารและการควบคุมภายในใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนดไว ตลอดจนแตงตั้งคัดเลือกผูบริหารระดับสูงเพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาและกําหนดคาตอบแทนของฝายจัดการ
5. พิจารณาความเหมาะสมในการแตงตั้ง และกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ
6. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการอยางเพียง
พอที่จะทําใหสามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ
7. ดูแลใหมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ขอพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ
และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของไดทราบและปฏิบัติ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีและพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมกอนนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานในวงเงินที่เกินอํานาจของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ
10. ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตอการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเปนไปตามขอกฎหมาย ขอบังคับ และมติ ที่
ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ
9.1.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 310 กันยายนธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
2. นายกฤษฏา โพธิสมภรณ
3. นางบุญลอม ฝากมิตร
4. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
5. นางสุจินดา เศรษฐกูลวิชัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีมติกําหนดขอบเขตและ
อํานาจของคณะกรรมการบริหาร ไวดังนี้
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธการดําเนินธุรกิจ แผนการเงิน งบประมาณ รวมถึง
การบริหารงานดานอื่นๆ ใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแขงขันในตลาด เพื่อ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ศึกษาความเปนไปได สําหรับโครงการใหมๆ พิ จารณาอนุมัติการเขา รวมประมูลงานตลอดจนเขา
ดําเนินงานโครงงานตางๆตามที่เห็นสมควร
3. ตรวจสอบติดตามการดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารตางๆ ของบริษัทฯที่กําหนดไว
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุร กิจ และรายงานผลการดําเนิ นงานตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ให คํ า แนะนํ า คํ า ปรึ ก ษา และกํ า หนดแนวนโยบายและอํ า นาจหน า ที่ ข องกรมการผู จั ด การ และ
คณะทํางานชุดตางๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาอนุมัติใหอํานาจตางๆ ในการบริหารและดําเนินกิจการแกผูบริหารตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของบริษัทฯ
6. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อการบริหารและดําเนินการตางๆ ในสวนที่เกินกวาอํานาจหรือเกิน
กวาวงเงินอนุมัติของกรรมการผูจัดการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติท่ีประกาศใช ณ ขณะนั้น และ
กําหนดใหรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกนับจาก
วันที่อนุมัติ
7. ดําเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลา วขางตน ใหแกคณะกรรมการบริห ารนั้ น จะตองอยูภายใต หลั กเกณฑข อง
กฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจจะมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูที่ไดรับหมอบหมาย
ไม มี อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น งานดั ง กล า ว โดยจะต อ งนํ า เสนอเรื่ อ งดั ง กล า วต อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตอไป
9.1.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน

ดังนี้
รายชื่อ
1. นายดุสิต ชูปญญา
2. นายณรงค สุขสวัสดิ์

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
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3. นายอภินันท เกลียวปฏินันท1
1

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูดานบัญชี และ/หรือการเงิน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจและ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได
2. สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบ
พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหรายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
6. จัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวตองลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังนี้
1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ตามกฎ
บัตร
8) รายการอื่นที่เหนวาผูถือหุนควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 4 ครั้ง
8. รับผิดชอบในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการเรียก
ประชุมผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใหขอมูลแกคณะกรรมการตรวจสอบ
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือสงสัยในรายการหรือกิจกรรมใดซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอสถานะทางการเงินหรือผลประกอบการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมีการแกไขรายการหรือกิจกรรมดังกลาวไดอยางทันทวงที
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
11. พิจารณานโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทตางๆ ที่สําคัญ เชน ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงของบริษัทฯ
เปนตน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ
12. กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯใหอยูในระดับที่เหมาะสม
13. ดูแลและติดตามการปฏิบตั ิตามนโยบายบริหารความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท
14. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอยางเปนระบบและตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจวา
การสํารวจความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดําเนินธุรกิจ
15. กําหนดเกณฑวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯสามารถยอมรับได
16. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ
17. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
18. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการดําเนินการและสถานะ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตางๆ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง แกไขการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธการบริหารความ
เสี่ยงที่กําหนด
19. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจําเปน
ทั้งนี้ดวยคาใชจายของบริษัทฯ
9.1.4

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน31 ธันวาคม 2554 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 65 ทาน ดังนี้

รายชื่อ
1. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ
3. นางบุญลอม ฝากมิตร

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายบัญชี การเงิน
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4. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
5. นายสมบูรณ ยิ่งยงกิจมงคล
6. นางสาววนิดา ประพันธ

ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายสนับสนุนธุรกิจ
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายปฏิบัติการ
ผูจัดการฝายบัญชี

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 มีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจ
และหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ไวดังนี้
1.

รับผิดชอบดูแลเรื่องการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ รวมถึงการ
กํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธทางธุรกิจ เปาหมายและ
แผนการดํ า เนิ น งาน เป า หมายทางการเงิ น และงบประมาณของบริ ษั ท ฯ ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท

2.

พิจารณา เจราจาตอรอง และอนุมัติการเขาทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใตอํานาจ
วงเงินที่ไดกําหนดไว ในจํานวนเงินไมเกิน 1100 ลานบาท

3.

พิ จ ารณาการเข า ทํ า นิ ติ ก รรมสั ญ ญา และ/หรื อ เจรจาต อ รองสั ญ ญาใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงาน และ/หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงาน
ประจําวันของบริษัทฯ ที่มีมูลคาเกินกวาวงเงินที่ไดกําหนดไว เพื่อใหความเห็นและเสนอเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือผูมีสวนรับผิดชอบใน
เรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและหาขอสรุปตอไป

4.

กําหนดเงื่อนไขทางการคา เชน วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื้อขาย การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคา เปนตน ภายใตอํานาจวงเงินที่ไดกําหนดไว ในจํานวนเงินไมเกิน 10
ลานบาท

5.

พิจารณาจาง แตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และผลประโยชนตอบแทนที่
เหมาะสมของพนักงานของบริษัทฯ ที่ไมใชผูบริหารระดับสูง ตามแนวนโยบายที่กําหนดโดยคณะ
กรรมการบริหาร

6.

แตงตั้งที่ปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินกิจการและ/หรือ การบริหารงานประจําวันของ
บริษัท

7.

แตงตั้งและ/หรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทําการใด ๆ ที่อยูภายใน
ขอบเขตอํานาจของกรรมการผูจัดการ ตามที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควร โดยที่กรรมการ
ผูจัดการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได

8.

มี อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใดๆ ตามที่ ไ ด รั บ มอบหมายหรื อ ตามนโยบายที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกรรมการผูจัดการขางตน อยูภายใต
หลักเกณฑของกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเขาดําเนินการ
หรือทําธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ/หรือเปนการเขาทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
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กันตามที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหกรรมการผูจัดการพิจารณาใหความเห็นและนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาและดําเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ หรือขอบังคับ
ของบริษัทฯ กําหนดตอไป
9.1.5

อํานาจของการอนุมัติวงเงินในการดําเนินงาน [เปดเพิ่ม อํานาจการอนุมัติ]

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีการกําหนดขอบเขตวงเงิน
และอํานาจการอนุมัติการดําเนินการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 มี
การพิ จ ารณาเปลี่ ย นแปลงขอบเขตวงเงิ น และอํ า นาจการอนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น การของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริการ และกรรมการผูจัดการที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความโปรงใส และมีการตัดสินใจที่ถูกตอง
ตารางตอไปนี้แสดงถึงขอบเขตอํานาจการอนุมัติวงเงินในการรับงาน และอนุมัติวงเงินคาใชจายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ

อํานาจอนุมัติวงเงินในการรับงาน
(ลานบาท)
ตั้งแต 2,500 ลานบาทขึ้นไป
สูงสุดไมเกิน 2,500 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท

อํานวจอนุมัติวงเงินคาใชจาย
(ลานบาท)
ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป
สูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท
สูงสุดไมเกิน 100 ลานบาท

9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
9.2.1

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดยประกอบดวยกรรมการ
อิสระอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯจะตอง
เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ หรือไมก็ได
1. ผูถือหุนคนหนี่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดใน
การเลือกตั้งครั้งนั้น ใหใชวิธีการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคล
แตละคนที่ผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งจะไดรับคะแนนเสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมี
อยู โดยผูถือหุนดังกลาวจะแบงคะแนนเสียงใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือนอยเพียงใดไมได
โดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
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9.2.2

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทําหนาที่แบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
ในสวนที่เปนงานบริหารจัดการและงานประจําที่เกินอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ ทางการ สามารถกลั่นกรอง
เรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในธุรกิจปกติของบริษัท กอนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานของบริษัท มีประสิทธิภาพ ทันกับสภาวการณ เกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัท มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทมีเวลามากขึ้นกับงานในเชิงนโยบายและงานกํากับดูแลฝายบริหาร
9.2.3

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบที่เปนอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต ง ตั้ ง จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยทั้ ง หมดต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง มี
คุณสมบัติความเปนอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 28/2551 และและ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ อยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี และ/หรือ
การเงิน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชี และการพิจารณาขอขัดแยงทางผลประโยชน

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

ในปบัญ ชี 2551 2552 ปบั ญ ชี 2552 และปบัญ ชี 2553 บริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ

ไมมี ก ารจา ยคา ตอบแทนให กั บ

คาตอบแทนตางๆ ที่บริษัทฯ จายใหกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีรายละเอียดดัง
ตารางตอไปนี้
ป 2554
รายชื่อ
เบี้ยประชุม
1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
2. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
4. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ
5. นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย

60,000
60,000
60,000
60,000
60,000

คาตอบแทน
รายเดือน
-

รวม
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000

(หนวย: บาท)
31 มกราคม 2555 ถึง
31 มีนาคม 2555
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
รวม
รายเดือน
20,000
200,000 220,000
15,000
100,000 115,000
100,000 100,000
15,000
100,000 115,000
15,000
100,000 115,000
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6. นายกมล รัตนไชย
7. นายดุสิต ชูปญญา
8. นายณรงค สุขสวัสดิ์
9. นายอภินันท เกลียวปฏินนท
รวม
หมายเหตุ

60,000
140,000
120,000
120,000
740,000

-

60,000
140,000
120,000
120,000
740,000

15,000
35,000
25,000
25,000
165,000

100,000 115,000
100,000 135,000
100,000 125,000
100,000 125,000
1,000,000 1,165,000

บริ ษั ท ฯ ไม ไ ด มี ก ารจ า ยเงิ น เบี้ ย ประชุ ม หรื อ ผลตอบแทนรายป ใ ห กั บ คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ และเริ่ ม จ า ย
คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
15/2554 และคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554

สําหรับในสวนของผูบริหารบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร ในปบัญชี 25521 ปบัญชี 25523 และปบัญชี
25534 และไตรมาสที่ 1 ปบัญชี 2555 มีการจายคาตอบแทนจํานวน 9,286,000 บาท 28,149,320 บาท 13,409,649
บาท 25,896,599 บาท และ 6,145,756 บาท27,686,651 บาท และ 18,414,861 บาท ในรูปเงินเดือนและโบนัส
ใหกับผูบริหารและคณะกรรมการบริหารจํานวน 75 ราย
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ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 141/25554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 255428 กุมภาพันธ 2555 ไดมี
การอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการชุดตางๆ ดังตอไปนี้
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการ
บริษัท
(บาทตอครั้ง)
15,000

ผลตอบแทนรายเดือน
ในการทํางาน
(บาท)
50,000

8 ทาน

15,000

25,000

จํานวน
ประธานกรรมการ
บริษัท
กรรมการบริษัท

ผลตอบแทนรายป
ในการทําหนาที่1
รวมกรรมการทุกทาน
ไมนอยกวารอยละ 0.1
และไมเกินรอยละ 0.5
ของรายไดรวมของ
บริษัทฯ ตามงบการเงิน
ประจําปที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถ ือหุน
รวมกรรมการทุกทาน
ไมเกินรอยละ 5 ของ
เงินปนผลของป และไม
เกิน 1 ลานบาทตอป

1

หากผลตอบแทนในการทําหนาที่รวมนอยกวารอยละ 0.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ จะจายคาตอบแทนพิเศษใหกับกรรมการ ใน
กรณีที่คาตอบแทนในการทําหนาที่รวมมากกวารอยละ 0.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม บริษัทฯ จะไมจายเงินคาตอบแทนพิเศษใหกบั กรรมการ
เพิ่มเติมจนกวาผลตอบแทนรวมจะเทากับรอยละ 0.5 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
จํานวน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

1 ทาน
2 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
(บาทตอครั้ง)
20,000
10,000

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
จํานวน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

1 ทาน
3 ทาน

เบี้ยประชุมกรรมการบริษัทคาตอบแทน
กรรมการบริหาร
(บาทตอครั้งเดือน)
10,000
5,000
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9.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ตารางตอไปนี้สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
กรรมการบริษัท
รายชื่อ

1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์1
2. นายบุญเครือ เขมาภิรัตน
3. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน
4. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ1
5. นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย
6. นายกมล รัตนไชย1
7. นายดุสิต ชูปญญา1
8. นายณรงค สุขสวัสดิ์1
9. นายอภินันท เกลียวปฏินนท1
หมายเหตุ

ม.ค. 2552 –
ธ.ค. 2552
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4
-

ม.ค. 2553 –
ธ.ค. 2553
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
7/7
7/7
7/7
-

ม.ค. 2554 –
ธ.ค. 2554
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
4/4
18/18
18/18
4/4
18/18
4/4
4/4
4/4
4/4

ม.ค. 2555 –
มี.ค. 2555
จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/ จํานวน
ประชุมรวม (ครั้ง)
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ นายกฤษฎา โพธิสมภรณ นายกมล รัตนไชย นายดุสิต ชูปญญา นายณรงค สุขสวัสดิ์ และนาย
อภินันท เกลียวปฎินนท ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ตารางตอไปนี้สรุปการเขาประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายดุสิต ชูปญญา
2. นายณรงค สุขสวัสดิ์
3. นายอภินันท เกลียวปฏินนท

ม.ค. 2554 – ธ.ค. 2554

ม.ค. 2555 – มี.ค. 2555

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/ จํานวนประชุม
รวม (ครั้ง)
4/4
4/4
4/4

จำนวนครั้งที่เขาประชุม/ จํานวนประชุม
รวม (ครั้ง)
1/1
1/1
1/1
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9.45 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนปจจัยสําคัญเปนอยางยิ่งตอบริษัทฯ ใน
การเพิ่ ม มู ล ค า สง เสริ ม การเติ บโตอย า งยั่ ง ยื น เพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขัน ของบริ ษั ท ฯ และนํ า ไปสู ค วาม
เจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหแกผูถือหุนในระยะยาว โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะแสดงใหเห็นถึงการมีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผู
ลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15 ป 2554 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ไดมีมติอนุมัติ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทจะทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการที่
ดีในทุกระดับขององคกร ดวยความซื่อสัตยสุจริต และความโปรงใส ไมมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผู
ถือหุนโดยรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลกิจการ แตไมรวมถึงเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหปฏิบัติไวชัดเจนแลว ซึ่งเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ไดแก
1. สิทธิของผูถือหุน
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยแตละหมวดมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
9.5.1

สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน1 โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1. การเปดสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

1

สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของกิจการ การไดรับขอมูลของกิจการอยางเพียงพอ
การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
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บริษัทฯ มีนโยบายใหขอมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผูถือหุน ตลอดจนขอมูลทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมผูถือหุน แกผูถือหุนเปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา อยาง
นอยตามที่กฎหมายกําหนด โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาแจงใหผูถือหุนทราบกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุมผูถือ
หุน ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนที่
จะจัดสงเอกสาร เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับ
ขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายละเวนไมกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
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2. การดําเนินการประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่
ในการประชุมผูถ ือหุน และจะไมกระทําใด ๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมของผูถือหุน เชน การเขาประชุม
เพื่อออกเสียงลงมติไมควรมีวิธีการที่ยุงยากหรือมีคาใชจายมากเกินไป
บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับวาระที่ประชุม โดยใหประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาใหเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปดโอกาสใหผู
ถื อหุน สงคํ า ถามลว งหนา ที่เกี่ยวขอ งกับ วาระในการประชุม ผู ถือหุน กอนวั น ประชุม ตามที่ค ณะกรรมการบริษั ท
เห็นสมควร
บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการทุกคนเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนสามารถซักถามประธาน
คณะกรรมการชุดยอยตางๆในเรื่องที่เกี่ยวของ
9.5.2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

[เปดเพิ่มการใชสิทธิเสนอชื่อผูถือหุนเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ]

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางในฐานะอื่นนอกเหนือจากฐานะผูถือหุน เชน ผูถือหุนทั้งที่เปนกรรมการ
ผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติ จะไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันและเปนธรรม
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัย
ตางๆ ซึ่งรวมถึงหลักการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ การเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนาและการพิจารณาขอเสนอดังกลาวของผูถือหุน
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด
ทั้งนี้ ผูถือหุนรายใหญที่เปนผูบริหารจะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน
โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนง
กรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการและการพิจารณาขอเสนอดังกลาวของผูถือหุน
จะตองเปนไปตามหลัก เกณฑที่บริษัทฯ กํา หนดไว โดยผู ถือหุน ที่ป ระสงคจะเสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับเลือกตั้งเปน
กรรมการของบริษัทฯ จะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ ที่ถือหุนและมีสิทธิออกเสียงอยางนอยรอยละ 5 ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ แตจะเปนสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได
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ที่บริษัทฯ กําหนด
3. การมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถมาประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือมอบฉันทะรูปแบบดังกลาวไปยังผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม
4. การใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เชน การทํารายการเกี่ยวโยงกัน
การทํารายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่มีนัยสําคัญ เปนตน เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีมี
ขอโตแยงในภายหลัง
5. การแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน
6. แนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษร และแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสีย
ตามที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทฯ ทราบ
9.5.3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย เชน ลูกคา พนักงาน คูคา ผู
ถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ กลุมผูมีสวนไดเสียอื่น ไดแก คูแขง และ
ผูสอบบัญชีอิสระ เปนตน
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
ความสําคัญและบทบาทของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งกระบวนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวน
ได เสีย ในการสรา งความมั่ ง คั่ง ความมั่น คงทางการเงิ น และความยั่งยืน ของกิจ การ โดยมีแ นวนโยบายสํ า คัญ ที่
เกี่ยวของ ดังนี้
1.
แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ สิ่งแวดลอม และสังคม
บริษัทฯ ไดคํานึงถึงและใหความสําคัญผูมีสวนไดเสียทุกกลุม การประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัทและ
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เพื่อใหคณะกรรมการ ฝายบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน

9.5.4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
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บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเชื่อถือ
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
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1. การควบคุมภายในและการทํารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายในการปองกันและขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดให
การทํารายการและ/หรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดเสนอขายหุนตอประชาชนและมีหนาที่ตอง
ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 (ตามที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“พรบ.
หลักทรัพยฯ”) แลว การเขาทํารายการดังกลาวจะตองเปนไปตามที่พรบ. หลักทรัพยฯ กําหนดดวย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของแตละสายงาน เพื่อปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด และปฏิบัติงานเปนไปดวยความโปรงใส โดยมี
การตรวจสอบเปนระยะและจัดทํารายงานสงใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอไป

2. การเปดเผยขอมูล
บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ที่จําเปนสําหรับผูถือหุนอยางถูกตอง โปรงใส และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูลงทุนทั่วไป ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และ
เมื่อบริษัทฯ ไดออกและเสนอขายหุนตอประชาชน และนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ฯ บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ แบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําปดวย
3. การเปดเผยนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ไดใหความเห็นชอบ และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกลาวผานชองทางตาง ๆ เชน รายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัทเปนตน
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีในรายงานประจําป
5. การเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทฯ ไดเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย จํานวนครั้งของการ
ประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและความเห็นจากการทําหนาที่ ในรายงาน
ประจําป
6. การเปดเผยชอมูลเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทฯ ไดเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยสะทอน
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารแตละทั้ง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคาตอบแทน ใน
รายงานประจําป
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9.5.5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน มีประสบการณ
ความรูความสามารถ และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม และ
ความสําคัญในการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน และ
ดูแลใหบริษัทมี ระบบงานที่ใ ห ค วามเชื่ อมั่ นไดวา กิจ กรรมตางๆของบริษั ท ไดดําเนิน ไปในลัก ษณะที่ถูก ตองตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม
ในการนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยคํานึงปจจัยตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้

9.5.5.1

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท

1. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนดจํานวนกรรมการของบริษัทฯ ปจจุบัน จํานวนกรรมการของบริษัทฯ มี
จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 15 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพน
จากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับเลือกตั้งใหมจากที่ประชุมผูถือหุนได
2. กรรมการบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา
3 คน กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซึ่งมีความเขมงวดไมนอยกวาคุณสมบัติที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ
กําหนด
4. บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการไวอยางชัดเจน
โดยกําหนดใหประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ใน
การกํากับดูแลปฏิบัติงานของฝายบริหารและหนาที่ในการบริหารการปฏิบัติงานบริษัทฯ
5. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีหนาที่รายงานขอมูลการเปนกรรมการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่น การเปนหุนสวนผูจัดการในหาง
หุนสวนสามัญ หรือการเปนหุนสวนจําพวกจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัดความรับผิด ใหบริษัทฯ
ทราบ ตามหลักเกฑณและวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
6. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และทํา
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ ในระหวางที่บริษัทฯ ยังไมไดพิจารณาแตงตั้ง
เลขานุการบริษัทฯ บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมาย/เลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่ดังกลาว
9.5.5.2

คณะกรรมการชุดยอย
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บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งรวมถึงหนาที่ในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี การเปดเผยขอมูลของบริษัท และการจัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน
ตน
9.5.5.3

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัท เชน วิสัยทัศนและภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกํากับ ควบคุม ดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปน
ประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู พิ จ ารณากํ า หนดจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใชเปนแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ
4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดแนวทางในการทํา
รายการหรือธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือ
หุนโดยรวมเปนสําคัญ และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการและการ
เปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตองครบถวน
5. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดระบบการควบคุมดาน
การดําเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณางบการเงินประจําปและประจํา
ไตรมาส และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป และรวมประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเปดเผยตอผูลงทุน
7. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณากําหนดนโยบายดานการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) อยางครอบคลุมทั้งองคกร โดยมอบหมายใหฝายจัดการเปน
ผูปฏิบัติตามนโยบายและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบทราบเปนประจํา
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อยางนอยปละ 1 ครั้ง และในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติทั้งหลาย
9.5.5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
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1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยทุก 3 เดือน และหากมีวาระที่ตัองพิจารณาเปนพิเศษ อาจจัดให
มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กอนถึงกําหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ
จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา
7 วัน เวนแตกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิประโยชนของบริษัทฯ จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ
แจงการประชุมคณะกรรมการลวงหนานอยกวา 7 วัน ก็ได
2. บริษัทฯ ไดจัดใหฝายจัดการทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบโดยสม่ําเสมอ
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการไดอยางตอเนื่อง
และทันการ
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และพิจารณากําหนดวาระในการประชุม โดย
อาจปรึกษาหารือกับกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัทฯ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยกรรมการแตละ
คนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได
4. ประธานกรรมการเปน ผูดําเนิ นการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมในการนําเสนอขอมูลของฝา ยจัด การ และ
เพียงพอสําหรับการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน
5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู บริหาร พนักงาน ที่ป รึกษาของบริษัทฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหสารสนเทศเพิ่มเติม ในเรื่องที่ประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ หรือเลขานุการ
บริษัทฯ หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย
7. คณะกรรมการบริ ษัท มีน โยบายให ก รรมการที่ ไ มเ ปน ผูบริ ห ารมีโ อกาสที่จ ะประชุม ระหวา งกัน เองตาม
ความจําเปน เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย
และควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบถึงผลการประชุมดวย
9.5.5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการบริษัทฯ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองเปนประจํา เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
รว มกั น พิ จารณาผลงานและป ญ หา เพื่อการปรับ ปรุงแกไขต อ ไป โดยมีก ารกําหนดบรรทัดฐานที่จ ะใช
เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอยางมีหลักเกณฑ
2. คณะกรรมการบริษัทควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และ/หรือเฉพาะ
ในบางเรื่อง ซึ่งไมไดมุงที่กรรมการผูใดผูหนึ่งเปนรายบุคคล
9.5.5.6 คาตอบแทน
1. คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานการจายคาตอบแทนของบริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน และพิจารณาบนพื้นฐานของความเปนธรรม
โดยคํานึงถึงประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น เชน กรรมการที่เปนสมาชิก
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ของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจได รั บ ค า ตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ การทํ า หน า ที่ ข องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนตน
2. ค า ตอบแทนของกรรมการผู จั ด การและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ควรเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกําหนดคาตอบแทนเปน
เงิน เดือน โบนัส และผลตอบแทนจูง ใจในระยะยาว ควรสอดคล องกั บ ผลงานของบริษัท ฯ และผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน
3. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งหมด เปนผูประเมินผลกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกปเพื่อนําไปใชในการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการ
ผูจัดการตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะยาว การพัฒนาผูบริหาร ทั้งนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารดังกลาวควรเสนอ
ผลการประเมินกรรมการผูจัดการใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ

9.5.5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
1. บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของใน
ระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท เปน
ตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
2. บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมทุกคนไดรับเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางเพียงพอ รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
3. กรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูงควรจัดใหมีแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได และใหกรรมการผูจัดการรายงานแผนดังกลาว ใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจํา
4. บริ ษัทฯ มี น โยบายสงเสริม และอํา นวยความสะดวกในการจัด โครงการสํ า หรับพัฒ นาผูบริห าร โดยให
กรรมการผูจัดการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกปถึงสิ่งที่ไดทําไปในระหวางป
9.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ พึงรักษาขอมูล
และเอกสารที่ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลภายนอกได ในการใชขอมูลภายในรวมกันของพนักงานของบริษัทฯ
จะตองอยูในกรอบหนาที่และความรับผิดชอบเทาที่พนักงานผูนั้นไดรับมอบหมายเทานั้น โดยบริษัทฯไดจัดทํา แนว
ทางการปองกันการใชขอมูลภายใน (Guideline for Prevention of Use of Inside Information) เปนลายลักษณ
อักษร โดยผานการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และ บริษัทฯ
ไดสงเปนจดหมายเวียนใหพนักงานและผูบริหารเพื่อไดรับทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามโดยเครงครัด
บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการกํากับดูแล ไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นําขอมูล
ภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังนี้
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1. บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดขอหามไวในจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน วาไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
นําขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของตนใน
การซื้อหรือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อหรือขายหุนของ
บริษัทฯ
3. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงและงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง
ระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน รวมถึงขอมูลสําคัญอื่นๆ ตอสาธารณชน และควรรอคอย
อยางนอย 24-48 ชั่วโมง ภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว กอนที่จะซื้อหรือขายหุนของ
บริษัท
4. บริษัทฯ ไดใหความรูความเขาใจแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหนาที่ในการรายงานการถือ
หลักทรัพยของบริษัทฯ รวมทั้ง บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) (“พรบ. บริ ษั ท มหาชนฯ”) และพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพยฯ”) หนาที่รายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหาร และขอหามในการใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ในการซื้อขายหุน
รวมทั้ง บทกําหนดโทษที่เกี่ยวของ ตามพรบ. หลักทรัพยฯ
9.7 สํานักตรวจสอบภายในแผนกตรวจสอบภายในและกํากับดูแล
บริษัทฯ ตระหนักดีวาการตรวจสอบที่ดีจะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให
การทํางานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงไดจัดตั้งสํานักตรวจสอบภายในแผนกตรวจสอบ
ภายในและกํากับดูแลขึ้น เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบ และมีการแตงตั้งใหบริษัท เจอาร บิสสิเนส แอดไวซอรี่
จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบภายในและกํากับดูแล โดยมีสัญญาจางแบบรายป ซึ่งขอบเขตอํานาจหนาที่ของแผนก
ตรวจสอบภายใน มีดังตอไปนี้
1. จั ด ทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ป ซึ่ ง แสดงถึ ง เป า หมายที่ ใ ห น้ํ า หนั ก และความสํ า คั ญ ในการ
ตรวจสอบ
2. ดูแล จัดทําแผนการดําเนินการตรวจสอบ โดยใหสอดคลองตามแผนการตรวจสอบประจําป
3. ดูแล และดําเนินการตรวจสอบตามแผนดําเนินการตรวจสอบ
4. ประชุ ม ใหขอเสนอแน คําปรึกษา แลกเปลี่ยนความเห็ นตามผลการตรวจสอบ กับหนวยผูถูก
ตรวจสอบ
5. ดูแลจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
6. ดูแลและติดตามผลการดําเนินการปรับปรุง แกไข ตามคําแนะนํา และขอเสนอแนะ
7. ดูแ ลการจัดเก็ บหรือทํา ลายเอกสารขอมู ล การตรวจสอบ ตามระเบี ยบวิธีป ฎิ บัติ ก ารตรวจสอบ
ภายใน
8. ดูแลรักษาทรัพยสินขององคกรไมใหเกิดความเสียหาย
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ในปจจุบัน บริษัทฯ มีผูจัดการสํานักตรวจสอบภายใน และเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจํานวน 3 ทาน
เจาหนาที่ในสํานักตรวจสอบภายในนั้นประกอบดวย ผูที่มีประสบการณทางดานสินเชื่อของโรงงานน้ําตาล และผูที่มี
9.8 บุคลากร
ประสบการณดานการตรวจสอบภายใน
9.8.1 บุคลากร
การเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน (รวมผูบริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายละเอียด ดังนี้
จํานวนพนักงาน ณ
วันที่

บริษัทฯ

31 ธันวาคม 2551
31 ธันวาคม 2552
31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554
31 มีนาคม 2555

992
1,179
1,134
1,097
936

9.6.2

บจ. เอสซีซี เมน
เทนแนนซ
เซอรวิสเซส
304
275
365
545
384

บจ. เคซีบีเอส
สโตร

รวม

1
2
3

1,296
1,454
1,500
1,644
1,323

คาตอบแทนพนักงาน

บริ ษั ทฯ มีก ารจ า ยค า ตอบแทนรวมของพนั ก งานในรู ป ของเงิ น เดื อ นและโบนัส (รวมคา ตอบแทนของ
ผูบริหาร) ในปบัญชี 2551 ปบัญชี 2552 ปบัญชี 2553 และปบัญชี 2554 และงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555
งวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 25554 จํานวนรวม 297.8 ลานบาท 340.2
ลานบาท 397.5 ลานบาท และ
491.7594.8 ลานบาท และ 118.4 ลานบาทตามลําดับ
9.6.3

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากการกอสรางงานโครงสรางเหล็กใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ (Mechanical Construction) เปนงานที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ วิศวกรและชาง
ที่มีความเชี่ยวชาญจึงมีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการวางนโยบายการการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด โดยมีการมุงเนนการ
พัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในแตละ
ระดับ รวมทั้งการใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของแตละบุคคล รวมถึงมีการจายเงินพิเศษแก
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บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

พนักงานและทีมผูบริหารที่มีความสําคัญกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่บริษัทฯ สามารถทําผลกําไรไดดี เพื่อ
เปนแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ ดังนี้
-

มีแนวทางในการธํารงรักษาพนักงานใหอยูคูกันองคกร โดยยึดหลักความเสมอภาค สิทธิประโยชน การ
สรางแรงจูงใจ การตอบสนองความตองการที่เหมาะสม และเนนประสิทธิภาพการทํางาน

-

มีการวางแนวทางอาชีพ (Career Path) เพื่อสรางความมั่นคงใหกับพนักงานทุกคน

-

มีการสรางและสงเสริมกิจกรรมภายใน เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการทํางานเปนเทีม

-

มีการประเมินคุณภาพงานอยางสม่ําเสมอ และกําหนดรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ใหแกพนักงานทุกคน

-

บริษัทฯใหผลตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ
ของแตละบุคคล

-
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