บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด ( มหาชน)

9.
9.1

การจัดการ

โครงสรางองคกร

โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการผูจัดการ

ฝายตรวจสอบภายใน*

ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ผูอํานวยการฝาย
พัฒนาโครงการ

รองผูอํานวยการฝาย
ขายและการตลาด

รองผูอํานวยการฝาย
พัฒนาธุรกิจ

* บริษัท มิลส แอนด ไวนสไตน จํากัด ทําหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551
** รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ (คุณธนิศร นิติสาโรภาส) เปนผูบริหารสูงสุดทางสายงานบัญชี
- ตําแหนงผูอํานวยการฝายและรองผูอํานวยฝายมีอํานาจเทากัน

รองผูอํานวยการฝาย
จัดซื้อจัดจาง
ผูจัดการฝาย
บัญชี
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รองผูอํานวยการฝาย
ปฎิบัติการ**
ผูจัดการฝาย
การเงิน
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9.2

โครงสรางคณะกรรมการและผูบริหาร

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 10 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อ
รอยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย
นายอารีศักดิ์
เสถียรภาพอยุทธ
นายสุทธิรักษ
เสถียรภาพอยุทธ
นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ
นางยุพิน
กาญจนวิกัย
ดร.จุไรรัตน
รมลําดวน
นายอาทร
เตชะตันติวงศ
นายโยธิน
จวงพานิช
นายโกมินทร
ลิ้นปราชญา
นายอนุพงษ
เตชะอํานวยพร

ตําแหนง
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการบริษัทฯ: นายธนิศร นิติสาโรภาส ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท คือ นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ หรือ นาย
อารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ หรือ นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ จํานวนสองในสามทานลงลายมือชื่อรวมกัน
พรอมทั้งประทับตราบริษัทฯ หรือ กรรมการบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับนางยุพิน กาญจนวิกัย หรือ นาย
ธนิศร นิติสาโรภาส พรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไวดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในเรื่องที่ตองรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือ
หุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติจากที่
ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายหรือการไดมาหรือการจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ สํานักงาน กลต. หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ
กําหนด เปนตน
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2. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และการกํากับดูแลฝายบริหารดําเนินการให
เปนไปตามนโยบาย กลยุทธ และทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุด
แกผูถือหุนและการเติบโตอยางยั่งยืน
3. จัดใหมีระบบการควบคุมดานการดําเนินงาน และการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได รวมทั้งมีการดูแลใหมี
กระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
5. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
6. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบริษัทฯ ได
7. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
8. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ สํานักงาน กลต. และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาด
หลักทรัพยฯ และ/หรือ สํานักงาน กลต.และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
10.พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทฯ มีกําไรพอสมควรที่จะทํา
เชนนั้น และรายงานการจายปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํานาจชวงที่ทําใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัท และบริษัท
ยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครงสรางที่เปนอิสระจากผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนกรรมการที่เปนอิสระจากผูบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 3 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นายโยธิน
จวงพานิช
นายโกมินทร ลิ้นปราชญา
นายอนุพงษ เตชะอํานวยพร

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาววิภานันท แยมคุม ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552

ขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวดังนี้
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย หรือ เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมไป
ถึงพิจารณาคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทฯ
5. เขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือ สํานักงาน กลต. ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน การ
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและความเสี่ยง
ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ ในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมาย
กําหนด
8. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
(ก)
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ข)
(ค)
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

9.2.3

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(Charter)
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 4 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ
นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ
นางยุพิน
กาญจนวิกัย

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ไวดังนี้
1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และระบบการบริหารจัดการ หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได
กําหนดใหสอดคลองและสนับสนุนตอสภาพเศรษฐกิจ และการแขงขันตามที่ฝายบริหารเสนอกอนที่จะ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. จัดทําโครงสรางองคกร และ อํานาจการบริหาร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง
การโยกยาย การฝกอบรม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. เสนอแผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานดานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กําหนดใหเปนไปตามแผนธุรกิจที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
6. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปดบัญชี การกูยืม การจํานํา การจํานองค้ํา
ประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชน
ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
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7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอกิจการ
8. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการลงทุนของบริษัทฯ ที่เปนไปตามแผนธุรกิจ ภายในวงเงินสําหรับแตละ
รายการไมเกินกวา 200 ลานบาท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในการอนุมัติเงินลงทุนของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่วงเงินไมเกิน 200 ลานบาท จะตอง
สอดคลองและเปนไปตามแผนธุรกิจหรือแผนงบประมาณที่ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนที่เรียบรอย
ทั้งนี้ การอนุมัติดําเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องตาง ๆ ตามขอบเขตอํานาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหไว
จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไข
การคาทั่วไป เชน การซื้อขายสินคาหรือบริการ หรือผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนตน ซึ่งเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑ
และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติไวชัดเจนแลว
9.2.4

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 คณะผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวนทั้งหมด 9 ทาน ประกอบดวย
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายอารีศักดิ์
เสถียรภาพอยุทธ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายสุทธิรักษ
เสถียรภาพอยุทธ
กรรมการผูจัดการ
รองผูอํานวยการฝายการตลาดและขาย (รักษาการ)
3. นายมนัส
ธัชมงคล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ –สายพัฒนาโครงการ
4. นายประภัสสร วิชิวานิเวศน
ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ
5. นายธนิศร
นิติสาโรภาส
รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
6. นายณัฐพล
ชอโพธิ์ทอง
รองผูอํานวยการรฝายพัฒนาธุรกิจ
7. นายกร
จิรไชยสิงห
รองผูอํานวยการฝายจัดซื้อ จัดจาง
8. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท
ผูจัดการฝายบัญชี
9. นายลือชัย
บุญทวีกุล
ผูจัดการฝายการเงิน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร
ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ไวดังนี้
1. บริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนตางๆ เพื่อนํามาเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
3. เปนผูที่สามารถใหขาวหรือใหสัมภาษณตางๆ ตอสื่อสาธารณะ
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4. ใหนโยบายในการจัดทํางบประมาณประจําปเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. มีอาํ นาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ
กิจการ
6. ดําเนินงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนกรณีๆ
7. ดําเนินการและอนุมัติการเขารับวาจาง รับทํางาน การตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และโครงการ
ลงทุนตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน150 ลานบาท
และ/หรือในวงเงินที่กําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แลว
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการตางๆ จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือ
การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของใน
เรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ไดมีมติกําหนดขอบเขตและอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการบริหาร ไวดังนี้
1. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ
2. ดําเนินการและบริหารจัดการการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ
ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติแลว
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนผูบริหาร
4. มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นใดที่กรรมการผูจัดการเห็นสมควรทําหนาที่รับผิดชอบในเรื่องที่จําเปนและ
สมควร โดยใหอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของกิจการตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอกิจการ
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละคราว
7. ดําเนินการและอนุมัติการเขารับวาจาง รับทํางาน การตกลงผูกพันในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และ
โครงการลงทุนตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินสําหรับแตละรายการไมเกิน100
ลานบาท และ/หรือในวงเงินที่กําหนดในระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการของบริษัทฯ ซึ่งผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว
8. เปนผูที่สามารถใหขาวหรือใหสัมภาษณตางๆ ตอสื่อสาธารณะ
ทั้งนี้การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหแกกรรมการผูจัดการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียของ
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กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง กรรมการผูจัดการไมมีอํานาจอนุมัติการดําเนินการดังกลาว โดย
กรรมการผูจัดการจะตองนําเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป
ในกรณีที่การทํารายการใดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยแลวแตกรณี การทํารายการดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่อง นั้น ๆ ดวย เพื่อให
สอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน
9.3

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ มิไดผานขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาคัดสรรบุคคล ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑ มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องคุณสมบัติเปน
พิเศษ ดังจะเห็นไดวากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไมไดเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธทางเครือญาติกับผูถือหุนใหญหรือผูบริหาร และไมเคย
เปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษา หรือมีสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ มากอน ทั้งนี้กรรมการอิสระตองไมใชผูบริหารของ
บริษัทยอย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการไว ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกัน
เปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหนงอื่นตามที่เหมาะสม โดยกรรมการไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2. ผูเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ
3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออก
เสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการลาออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับกรรมการ
ที่จะตองลาออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นใหใชวิธีการจับสลากกันวาผูใด
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5.

6.

7.

8.

จะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงอีกได
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหพนจากตําแหนง
(5) ศาลมีคาํ สั่งใหออก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา
สองเดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน โดยมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการที่เหลืออยู
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังคงอยูรักษาการในตําแหนง
เพื่อดําเนินกิจการของบริษัทฯ ตอไปเพียงเทาที่จําเปน จนกวากรรมการชุดใหมเขารับหนาที่ เวนแตศาลจะมี
คําสั่งเปนอยางอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพนจากตําแหนงตามคําสั่งศาล คณะกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมภายในหนึ่งเดือน นับแตวันพนจากตําแหนง
โดยสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาสิบสี่วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย โดยจะตองโฆษณาเปนระยะเวลาสามวันติดตอกัน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยแตงตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/
หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป โดยมีคุณสมบัติ
และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. ประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอย 3 ทาน โดยมีกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ที่มีความรูหรือมี
ประสบการณดานบัญชีและการเงินที่เพียงพอ เพื่อทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
คือ คุณโกมินทร ลิ้นปราชญา และ คุณ อนุพงษ เตชะอํานวยพร และคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวน
ทั้งหมด 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
2. แตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน โดยที่กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระ
3. เปนกรรมการที่ไมใชกรรมการบริหาร และ / หรือ ผูบริหาร ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
จากบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
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4. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินหรือการบริหารงาน
ตลอดจนมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเคยเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ เวนแตจะไดพันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
5. เปนกรรมการที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ โดยใหนับ
รวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
6. เปนกรรมการที่ไมเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ และไมเปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนจัดการของสํานักงานสอบบัญชี เวนแตจะไดพันจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
7. เปนกรรมการที่ไมเคยเปนผูใหบริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริหารเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
8. เปนกรรมการที่ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่
นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ
การเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทยอย
9. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
10. เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอิสระโดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งตอไปไดอีกวาระหนึ่งตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
คณะกรรมการบริหารและผูบริหารของบริษัทฯ จะคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไมผาน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
ฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ
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9.4
9.4.1

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

(ก) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
และ คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2551 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ป 2550-2551 และสําหรับ
งวด 9 เดือน ป 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ดังนี้
ป 2550
ลําดับ

รายชื่อ

ป 2551

ม.ค. – ก.ย. ป 2552

จํานวน
ครั้งที่เขา
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

จํานวน
ครั้งที่เขา
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

จํานวน
ครั้งที่เขา
ประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

1

รอยเอกปราศรัย

ทรงสุรเวทย

4/23

50,000

18/18

65,000

7/7

125,000

2

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ

23/23

-

18/18

-

6/7

-

3

นายสุทธิรักษ

เสถียรภาพอยุทธ

23/23

-

18/18

-

6/7

-

4

นางสาวกุลพัชรี

เสถียรภาพอยุทธ

23/23

-

18/18

-

7/7

-

5

นางยุพิน

กาญจนวิกัย

23/23

-

18/18

-

7/7

-

6

ดร.จุไรรัตน

รมลําดวน

-

-

1/1

20,000

6/7

80,000

7

นายอาทร

เตชะตันติวงศ

-

-

1/1

20,000

7/7

100,000

8

นายโยธิน

จวงพานิช

-

-

1/1

25,000

6/7

80,000

9

นายโกมินทร

ลิ้นปราชญา

-

-

1/1

20,000

7/7

100,000

10

นายอนุพงษ

เตชะอํานวยพร

-

-

1/1

20,000

7/7

100,000

รวม

50,000

170,000

335,000

หมายเหตุ :
 ดร.จุไรรัตน รมลําดวน, นายอาทร เตชะตันติวงศ, นายโยธิน จวงพานิช, นายโกมินทร ลิ้นปราชญา และนายอนุพงษ เตชะอํานวยพร
เขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29
ตุลาคม 2551
 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ, นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ, นางสาวกุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ และ นางยุพิน กาญจนวิกัย
เปนคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนจึงไมมีคาเบี้ยประชุม

(ข) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สําหรับป 2551 โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ป 2551 และงวด 9 เดือน ป 2552 สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552 ดังนี้
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ป 2551
ลําดับ

รายชื่อ

ม.ค. – ก.ย. ป 2552

จํานวนครั้งที่
เขาประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

จํานวนครั้งที่
เขาประชุม

คาเบี้ย
ประชุม

1

นายโยธิน

จวงพานิช

1/1

25,000

5/5

125,000

2

นายโกมินทร

ลิ้นปราชญา

1/1

20,000

5/5

100,000

3

นายอนุพงษ

เตชะอํานวยพร

1/1

20,000

5/5

100,000

รวม

65,000

325,000

หมายเหตุ : นายโยธิน จวงพานิช, นายโกมินทร ลิ้นปราชญา และนายอนุพงษ เตชะอํานวยพร เขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

(ค) คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2550

ป 2551

คาตอบแทน

จํานวน
ผูบริหาร
(ราย)

เงินเดือนรวม

10

11,866,400

10

10,777,333

10

10,282,153

โบนัสรวม

10

-

10

2,797,775

10

1,541,284

รวม

จํานวน
ผูบริหาร
(ราย)

ม.ค. – ก.ย..ป 2552

จํานวนเงิน
(บาท)

11,866,400

จํานวนเงิน
(บาท)

13,575,108

จํานวน
ผูบริหาร
(ราย)

จํานวนเงิน
(บาท)

11,823,437

หมายเหตุ :



“ผูบริหาร” ในที่นี้ หมายถึง ผูบริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552

9.4.2

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี –

9.5

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ฯ ไดกํา หนดนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลกิจ การและปฏิบัติตามหลัก การและแนวปฏิบัติที่ ดี
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและกอใหเกิดความเปนธรรมกับทุก
ฝายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ไมวาจะเปนผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย คณะกรรมการ คณะผูบริหารและบุคคลากรของบริษัทฯ อยาง
เทาเทียมกัน โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติใหปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูกิจการที่ดีทั้ง 5 หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือการ
ริดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมถึงไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ จึงไดมีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน เพื่อสรางความมั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1

กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนด
เปนนโยบายโดยมุงเนนความโปรงใสในการดําเนินกิจการ สามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมูลตอสาร
ธารณะและผูถือหุนอยางสม่ําเสมอและเพียงพอ อีกทั้งใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
รวมถึงการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด โดยคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมตอคู
คา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา

1.2

สิทธิในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมปละครั้ง ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่มีเรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองไดรับการพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ก็อาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป ซึ่งในการจัดประชุมผูถือหุนในแตละครั้งนั้น
บริษัทฯ จะจัดสงเอกสารเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งจะระบุถึงขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุม
และขั้นตอนการออกเสียงลงมติใหแกผูถือหุนลวงหนาอยางนอย 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ
หรืออยางนอย 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน แลวแตเรื่องที่จะพิจารณา และ/หรือ เปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด และทําการลงประกาศเชิญประชุมผูถอื หุนในหนังสือพิมพรายวันกอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา
3 วันติดตอกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม
พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมดังที่ระบุขางตนใหแกผูถือหุนเปนการลวงหนา เพื่อเปดโอกาสใหผูถือ
หุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมอยางเพียงพอกอนที่จะไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
ฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวไวในเว็บไซต (Web Site) ของบริษัทฯ ในสวนของนักลงทุน
สัมพันธ (Investor Relations) ลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอวาระ
เขาสูที่ประชุมผานชองทางเว็บไซต (Web Site) ของบริษัทฯ ไดดวย สําหรับในวันที่จัดการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ
จัดใหมีการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย และมีการเปดรับลงทะเบียนกอนเวลาประชุม
2 ชั่วโมง และคํานึงถึงสถานที่ และเวลา ที่เหมาะสมแกผูถือหุนที่มารวมประชุมดวย
1.3

สิทธิในการออกเสียง
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเทาเทียมกันตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยกอนเริ่มการ
ประชุมผู ถือ หุ น บริษัท ฯ ไดถื อ ปฏิ บัติใ หมีก ารแถลงแก ผูถือ หุน ใหท ราบถึง สิ ท ธิต ามข อ บั ง คับ ของบริษั ท ฯ การ
ดําเนินการประชุม วิธีการที่ใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการตั้งคําถามใด ๆ ตอที่
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ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดํารงตําแหนงเฉพาะเรื่องตาง
ๆ ไดเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตาง ๆ ทั้งนี้ประธานกรรมการ หรือประธานที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาให เ หมาะสม โดยจะกํา หนดเวลาในการประชุ มใหผูถื อ หุ น ได มีโอกาสสอบถามหรือ แสดงความเห็น และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางเต็มที่
สําหรับการลงมติโดยการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จัดใหมีวิธีการตามแนวทางสากลและเนนความโปรงใส มีการ
บันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยจะจัดสงไปยังตลาดหลักทรัพย
ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่องายและ
สะดวกตอการตรวจสอบ
2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร ผู
ถือหุนตางชาติ รวมถึงการเคารพสิทธิในความเปนเจาของของผูถือหุนสวนนอย บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติตอผูถือ
หุนทุกรายอยางเปนธรรม ดังนี้
2.1

บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ใหผูถือหุนพิจารณาคัดเลือก
เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุนและลงมติในวาระตางๆ แทนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุม
ผูถือหุนดวยตนเองได เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแตละวาระไดเอง

2.2

กรณีที่ผูถือหุนรายใด (รวมถึงผูถือหุนสวนนอย) แจงความประสงคมายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอใหเพิ่มวาระ
การประชุมผูถือหุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแลวมีความเห็นวาวาระดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอํานวย
ความสะดวกในการนําเสนอวาระดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดําเนินการแจงเพิ่มวาระการประชุมใหผูถือ
หุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพย และ เว็ปไซด (Web Site) ของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากวาระที่จะทําการ
ประชุมเพิ่มเติมไมมีเหตุจําเปน และสมควร ผูถือหุนที่เปนผูบริหารของบริษัทฯ จะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดมี
การแจงใหทราบ

2.3

กรณีผูถือหุนรายใด (รวมถึงผูถือหุนสวนนอย) แจงความประสงคมายังบริษัทฯ ในการที่จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตางๆ ของบริษัทฯ ตองแจงความประสงคผานมายังคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมจัดสง
ขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาอยาง
ครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3-4 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลดังกลาวเขาดํารง
ตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในแตละป และนําเสนอเขาที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาลงมติ
ตอไป

2.4

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียง สําหรับการประชุมผูถือหุนในวาระสําคัญๆ เชน การ
ทํารายการเกี่ยวโยง การไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อความโปรงใส และตรวจสอบไดใน
กรณีมีขอโตแยงในภายหลัง
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2.5

บริษัทฯ มีขอกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) และนโยบายที่เปนลายลักษณอักษรที่หามกรรมการ
ผูบริหาร และบุคคลากรของบริษัทฯ ใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น อีกทั้งบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครอง
หลักทรพยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตาม
มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ั

3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
บริษัทฯ จะใหความสําคัญและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในการดําเนินกิจการ เชน ผูถือหุน ลูกคา
คูแขง เจาหนี้ (ผูจําหนายสินคาหรือผูรับเหมากอสราง) ชุมชนและสังคม พนักงานบริษัทฯ เปนตน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดกําหนดเปนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน เพื่อใหทุกคนใน
องคกรยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยสามารถสรุปความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่
เกี่ยวของไดดังนี้
• พนักงาน : บริษัทฯ ไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมกัน และใหผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสม
• เจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา ตามสัญญาที่
ตกลงทํารวมกัน
• ลูกคา : บริษัทฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองความตองการลูกคาไดเปนอยางดี โดยเนนใหความสําคัญถึงคุณภาพสินคา การบริการ
และราคาที่เหมาะสม
• คูแขงขัน : บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน
• ชุมชน : บริษัทฯ ใหความใสใจเปนอยางมากกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยรับผิดชอบและดูแลมิใหมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคม
4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ เกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน โปรงใส นาเชื่อถือ ทั่วถึง และทันเวลา เชน รายงานขอมูลทางการเงิน นโยบายใน
การกํากั บดู แลกิจการ บทบาท หนา ที่ และจํานวนครั้ง ที่เขาประชุมของกรรมการ นโยบายการจา ยคาตอบแทน และ
คาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับ และขอมูลสําคัญและสารสนเทศอื่นๆ โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับอนุญาตให
นําหุนสามัญเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว บริษัทฯ จะทําการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหผู
ลงทุน นักวิเคราะห และผูสนใจโดยทั่วไปไดรับทราบ ผานชองทางดังตอไปนี้
 การเผยแพรขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 การเผยแพรขอมูลตางๆ ผานเว็บไซตของบริษัทฯ http://www.thanasiri.com
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
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5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสรางคณะกรรมการ
การถวงดุลกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3
ทาน กรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่มิใชผูบริหารจํานวน 1
ทาน โดยที่บริษัทฯ มีสัดสวนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อ
ทําหนาที่ถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝายบริหารเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
การรวมหรือแยกตําแหนง
บริษัทฯ ไดมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารไวอยางชัดเจนเพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจและนําเสนอวิสัยทัศน ดังรายละเอียดที่
กลาวไวแลวภายใตหัวขอ 9.2 โครงสรางการคณะกรรมการและผูบริหาร อีกทั้ง บริษัทฯ มีการแยกอํานาจหนาที่
และตําแหนงของผูบริหารอยางชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการมิไดเปนบุคคลคนเดียวกันและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน เพื่อเปนการปองกันมิให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด
5.2 กรรมการชุดยอย
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช ว ยในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ จํ า นวน 2 คณะ คื อ
คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ไดมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการไวอยางชัดเจน อยางไร
ก็ตาม ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5.3 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ในการดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดหลักการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และจรรยาบรรณ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และพิจารณาใหความเห็นชอบ ทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนกรอบและแนวทางปฏบัติใหฝายบริหาร
นําไปใชในการจัดทําแผนธุรกิจ แผนงบประมาณประจําป และกํากับดูแลใหการบริหารงานของฝายจัดการให
เปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนธุรกิจที่กําหนดไว เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรและผูถือหุน ทั้งนี้
ในปที่ผานมาคณะกรรมการบริหารไดนําเสนอแผนธุรกิจประจําป และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยมีการอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว พรอมกันนี้
ไดแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางระบบคุณธรรม และจริยธรรมใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจน
บริษัทฯ จึงไดจัดทําขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิ จหรือ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) ของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนไดรับทราบ ยึดถือและเขาใจถึงมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ และผูถือหุนคาดหวัง และใชเปนแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองในการประกอบ
ธุรกิจ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552 ไดมีมติใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบาย
การกํากับดูกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมุงเนนความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ สามารถตรวจสอบได และมีการ
เปด เผยขอ มู ลตอ สาธารณะและผู ถือ หุน อยา งสม่ํา เสมอ อีก ทั้ง ให ค วามสํ า คัญ ต อ ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจที่เปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆกลุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวน
นโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจํา
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบขายในการดําเนินงานดังนี้
1. เสนอแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ใหคําแนะนําแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝายจัดการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของหลักสากล
และเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ ในนโยบายเกี่ ย วกั บ ความขั ด แย ง ทางประโยชน โดยได กํ า หนดนโยบายที่ ห า มมิ ใ ห
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชนสวนตัวที่ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ยั ง ได กํ า หนดนโยบายดัง กลา วไว เป น สว นหนึ่ง ในจรรยาบรรณธุ รกิจ และกํา หนดให ก รรมการ ผูบ ริห าร และ
พนักงาน ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
พิจารณารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมทั้งการดูแลเรื่องการใชขอมูล
ภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตัวดังนี้
1. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทฯ มีนโยบายขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะผูบริหารของบริษัทฯ จะนํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ความสมเหตุสมผลของรายการดังกลาวตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
ก.ล.ต. อยางรอบคอบ กอน นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
พิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนหลัก ทั้งนี้บริษัทฯ ไดมีการ
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กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยไดถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ใชบังคับในการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอยางเครงครัด รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในรายงานประจําปและแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันการแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดังนั้น ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ จึงกําหนดใหบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในการเขาทํา
รายการใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ งดใหความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการ
ดังกลาว
2. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญของ
บริษัทฯ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนตอตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลอื่น
รวมถึงการนําขอมูลภายในไปใชซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดวางแนวทางมีวิธีการปองกัน
การนําขอมูลไปใชประโยชนของผูบริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้
 บริ ษั ท ฯ จะให ค วามรู แ ก ก รรมการและผู บ ริ ห ารเพื่ อ ให รั บ ทราบถึ ง หน า ที่ ใ นการรายงานการถื อ
หลั ก ทรั พ ย ข องตน คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะในบริ ษั ท ฯ ตามมาตรา 59 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและ
ผูสอบบัญชี และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
 บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง
การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี และจัดสง
สําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
 บริษัท ฯ กํา หนดหา มกรรมการ ผูบ ริห าร หรือ ผู ป ฏิบัติง านของบริษัท ฯ ที่ ไ ดรับ ทราบขอ มูล ภายใน
เปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ และควรละเวนการซื้อขายหุนของ
บริษัทฯ ในชวงเวลา 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะเผยแพรงบการเงิน หรือเผยแพรสถานะของบริษัทฯ
รวมถึง เผยแพรขอมูลที่เปนสาระสําคัญอื่นๆ สูสาธารณชน
 กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย และมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวัน
สิ้นไตรมาสและ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
 บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดหามบุคคลของหนวยงาน
ตางๆ ที่รูขอมูลภายในซึ่งเปนสาระสําคัญและยังไมเปดเผยตอสาธารณชนนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผย
ยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในไปใช
หรือนําไปเปดเผยจนทําใหบ ริษัทฯ ไดรับความเสื่อมเสีย หรือ เสี ยหาย โดยบริษัทฯ จะประสานงานกั บ
หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฏหมายตอไป
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม จัด
ใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและระบบการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสมและ
ครอบคลุมทุกดานไมวาจะเปนดานการบริหาร (Management Control), การเงิน (Financial Control) และการ
ปฏิบัติการ (Operational Control) พรอมทั้งมีการติดตามและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความมั่นใจวา
ระบบที่วางไวสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานในการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายใน โดยวาจาง บริษัท มิลล แอนด ไวนสไตน ซึ่งเปนผูตรวจสอบภายใน
อิสระ (Out Source) เขามาทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวา
การปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯ ไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ บริ ษั ท ฯ และเพื่ อ ให
หน ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป น อิ ส ระ สามารถทํ า หน า ที่ ต รวจสอบและถ ว งดุ ล ได อ ย า งเต็ ม ที่
คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป ของบริษัท ฯ ทั้งนี้งบการเงินดังกลาวได จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีที่ได รับการรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได
มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางงบการเงินอยางถูกตองและ
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 4 ครั้ง โดยมีการกําหนดวาระอยางชัดเจน
และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา โดยบริษัทฯ จะออกหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตในกรณีจําเปนหรือมีกําหนดวันประชุมอยางเรงดวน บริษัทฯ จะแจงการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น
สําหรับในการประชุมแตละครั้ง บริษัทฯ จะเปดโอกาสใหกรรมการทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย
และเสรี โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม และ ในกรณี
ที่การประชุมมีกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียรวมประชุมดวย ใหกรรมการทานนั้นงดใหความเห็นและงดออกเสียงลง
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มติในรายการดังกลาว หรือ ออกจากที่ประชุมในเรื่องที่กําลังพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการจัดทําบันทึก
การประชุมทุกครั้งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวจาก
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ฯ อยางเปนระเบียบ เพื่อ ใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของสะดวกและงา ยตอการ
ตรวจสอบ
5.5 คาตอบแทน
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไวอยางชัดเจน และโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูใน
ระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยูในระดับที่นาสนใจเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี
คุณสมบัติที่ตองการไดและคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สําหรับ
คาตอบแทนผูบริหาร บริษัทฯ กําหนดใหสอดคลองตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน

9.6

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายหามกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากรของบริษัทฯ นําขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญของบริษัท
ฯ และยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนตอตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลอื่น รวมการนําขอมูล
ภายในไปใชในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดวางแนวทางปองกันการนําขอมูลไปใชประโยชนของ
ผูบริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเพื่อใหรับทราบถึงหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการ
จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี และบทกําหนดโทษตาม
มาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริ หาร รายงานการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดทําและ
เปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก
บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. บริษัทฯ กําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูล
ตอบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เกี่ยวของ และควรละเวนการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1
เดือน กอนที่บริษัทฯ จะเผยแพรงบการเงิน หรือเผยแพรสถานะของบริษัทฯ รวมถึง เผยแพรขอมูลที่เปน
สาระสําคัญอื่นๆ สูสาธารณชน
4. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงานและขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย และมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60
วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี
5. บริษัทฯ กําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใช โดยกําหนดหามบุคคลของหนวยงานตางๆ ที่รู
ขอมูลซึ่งเปนขอมูลที่มีสาระสําคัญและยังไมเปดเผยตอสาธารณชนนําไปเปดเผยยังหนวยงานหรือบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในไปใชหรือ
นําไปเปดเผยจนทําใหบริษัทฯ ไดรับความเสื่อมเสีย หรือ เสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฏหมายตอไป
9.7

บุคลากร

จํานวนบุคลากร
ณ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ มีจํานวนพนักงาน ซึ่งสามารถแบงแยกพนักงานตาม
สายงาน ไดดังตอไปนี้
9.7.1

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

สายงาน
ฝายบริหาร
ฝายพัฒนาโครงการ
ฝายขายและการตลาด
ฝายจัดซื้อ - จัดจาง
ฝายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ
ฝายพัฒนาธุรกิจ รัฐกิจ และวิเทศสัมพันธ
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
รวม

ณ 31 ธ.ค.2551

ณ 30 ก.ย..2552

7
28
17
5
25
6
0
88

9
38
21
4
27
6
1
106

9.7.2 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ
หนวย : บาท

ลักษณะผลตอบแทน
เงินเดือน และโบนัส
สวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนและอื่นๆ
รวม

ป 2550

ป 2551

ม.ค. – ก.ย.ป 2552

21,010,422

32,744,494

20,669,635.69

3,569,651

7,434,177

5,824,581.41

377,511

692,224

696,651.84

24,957,584

40,870,895

27,190,868.94

9.7.3

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับทีมงานเปนอยางมาก และมีความเชื่อวาบริษัทฯ จะตองมีทีมงานที่เกงจึงจะสามารถ
ผลักดันบริษัทฯ ใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได บริษัทฯ จึงพยายามคัดเลือกทีมงานมืออาชีพทั้งจากในและนอกวงการ
อสังหาริมทรัพย เพื่อมาทํางานและสรรสรางผลงานรวมกันควบคูไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ตระหนักดีวา
นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีจะเปนสิ่งจูงใจในการเขารวมงานแลว บริษัทฯ จะตองมีแผนงานการพัฒนาองคกรที่
แข็งแกรง มีแผนการเติบโตในหนาที่การงานของบุคลากรอยางชัดเจน และที่สําคัญบริษัทจะมีหลักการและวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกัน เพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวใหทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดริเริ่มจัดตั้ง
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วัฒนธรรมองคกรของบริษัทฯ และไดรณรงคอยางตอเนื่องตั้งแต ไตรมาสสาม ป 2548 โดยวัฒนธรรมองคกรหลักๆ มี
ทั้งหมด 8 เรื่อง ดังนี้
1. การใหบริการที่ดี (Customer Service)
2. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
3. การมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Belief in People)
4. การชวยเหลือและสอนงานกัน (Coaching & Support)
5. การมีจิตสํานึกตอหนาที่ (Accountability)
6. การชื่นชมกันและกัน (Recognition)
7. การมุงสูความเปนเลิศ (Excellence)
8. การทํางานใหสนุก (Positive Energy)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในธุรกิจ และงานที่
รับผิดชอบ โดยบริษัทฯ จัดใหมีศูนยอบรมภายในที่สํานักงานใหญ และจัดใหมีการอบรมทั้งภายในและภายนอก อาทิเชน
1. หลักสูตร Orientation สําหรับพนักงานใหมทุกคน
2. หลักสูตรการบริหารและจัดการโครงการ
3. หลักสูตรการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรปริญญาโททางดานอสังหาริมทรัพย (โดยบริษัทมีนโยบายสงเสริมพนักงานใหไดรบั การอบรม
และบริษัทจะสนันสนุนชวยเหลือคาใชจาย 50%) เปนตน
5. หลักสูตรการใหบริการที่ดี และการบริหารความสัมพันธกับลูกคา
6. หลักสูตรการเปนหัวหนาที่ดี
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