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9. การจัดการ
9.1 โครงสร้างองค์กร
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้ หมด 5 ชุด คือ
1) คณะกรรมกำรบริษทั
2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
3) คณะกรรมกำรบริหำร
4) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
9.2.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ หมด 9 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รำยชื่อ
นำยโชติพล เตชะไกรศรี
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
นำยจุมพล เตชะไกรศรี
นำยธีระ วยำกรณ์วจิ ติ ร
นำยพรสัณห์ พัฒนสิน
นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล
นำยประเสริฐ ภัทรดิลก
นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ
นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

หมำยเหตุ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั คือ นำยศรัฐ ปวรเดชำพงษ์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กันยำยน 2554

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมแทนบริษทั ฯ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันตำมหนังสือรับรองของบริษทั ฯ คือ นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี ลง
ลำยมือชื่อและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ หรือ นำยโชติพล เตชะไกรศรี และนำยจุมพล เตชะไกรศรี ลงลำยมือ
ชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั ฯ
ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและ
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ดังนี้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุ ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ฯ มติคณะกรรมกำรบริษัทฯและ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต
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2. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ควำมเห็นชอบวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำง
ธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริษัท ฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรและฝำ่ ยจัดกำรจัดทำ
3. กำกับดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ฝ่ำย
บริหำร หรือบุคคลใดๆ ซึง่ ได้รบั มอบหมำยให้ทำหน้ำทีด่ งั กล่ำว เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั ฯ กำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและงบประมำณ
ของบริษทั ฯ
5. ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นำระบบงำนบัญชีทเ่ี หมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้
จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยใน
6. จัดให้มกี ำรทำงบดุลและงบกำไรขำดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั ฯ และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรอง
งบกำรเงินดังกล่ำวเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
7. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
8. จัดให้มนี โยบำยเกีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และกำรปรับใช้
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เชื่อมันได้
่ ว่ำบริษทั ฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุก
กลุ่มด้วยควำมเป็ นธรรม
9. พิจ ำรณำอนุ มตั ิแต่ งตัง้ บุ คคลที่มีคุ ณสมบัติแ ละไม่ มีคุ ณสมบัติต้องห้ำ มตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไ ขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้ำดำรงตำแหน่ ง ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกออกตำมวำระและพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบแต่งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระและกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอเพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
10. แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เป็ นต้น หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นใดและ
กำหนดอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุ นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร
11. พิจำรณำกำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ ได้
12. พิจำรณำแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรตำมคำนิยำมทีก่ ำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและเลขำนุ กำรบริษัท ฯ รวมทัง้ พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำร
ดังกล่ำวตำมทีค่ ณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอ
13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ น เพื่อประกอบกำรตัดสินใจทีเ่ หมำะสม
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14. ส่งเสริมให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทยในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนัน้
ทัง้ นี้กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ น
กำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯหรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
สำมำรถอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสียหรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรที่
เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทท่ี ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯพิจำรณำอนุมตั ไิ ว้
9.2.2

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำร ทัง้ หมดจำนวน 3 ท่ำนดังนี้
รำยชื่อ
1. นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล
2. นำยประเสริฐ ภัทรดิลก
3. นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ*

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ :
- นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชี หรือกำรเงิน
- เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือ นำยณัฐพล ลัคนลำวัณย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กันยำยน 2554

ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและ
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี้
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ำ่ ยบริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยไตร
มำสละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้


ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
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ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ



ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ



ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี



ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

7. สอบทำนงำนของฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน ในเรื่องดังต่อไปนี้


พิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบตั งิ ำน แผนกำรตรวจสอบประจำปี และงบประมำณรวมทัง้ บุคลำกรว่ำเหมำะสม
สอดคล้อ งกับ ขอบเขตกำรปฏิบ ัติง ำนและเพีย งพอที่จ ะสนับสนุ น งำนในหน้ ำ ที่ควำมรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ



พิจำรณำกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำงผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน



พิจำรณำกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน



พิจำรณำควำมเป็ นอิสระของฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน

8. พิจำรณำและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตรวจสอบให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจอยู่เสมอ
9. สรุปภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบ
10. รำยงำนสิง่ ที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่ อไปนี้ ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษั ทฯ ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อดำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร


รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์



กำรทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องทีส่ ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน



กำรฝำ่ ฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

หำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯหรือผูบ้ ริหำรไม่ดำเนินกำรให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่ อสำนักงำน
ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ดำเนินกำรตำมข้อ (1) - (10) ข้ำงต้น ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม
เท่ำทีไ่ ด้รบั กำรมอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และเท่ำที่อำนำจหน้ำทีจ่ ะเปิ ดช่องให้
ดำเนินกำรได้
12. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ได้แก่ กำรเชิญกรรมกำร พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของบริษทั ฯ มำร่วมประชุมหำรือ ชีแ้ จง หรือตอบข้อซักถำมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำรปรึกษำหำรือผูเ้ ชีย่ วชำญหรือทีป่ รึกษำของบริษทั ฯ (ถ้ำมี) หรือจ้ำงทีป่ รึกษำหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชำญซึง่ เป็ นบุคคลภำยนอกเป็ นครัง้ ครำว ในกรณีจำเป็ น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ กำรขอให้พนักงำนของ
บริษทั ฯส่งเอกสำรหลักฐำนเกีย่ วกับกิจกำรของบริษทั ฯเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ กำรตรวจสอบหรือสอบสวน
ในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนภำยใต้หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กำรมอบหมำยให้พนักงำน
หรือลูกจ้ำงของบริษทั ฯ คนหนึ่งหรือหลำยคนกระทำกำรใดๆ ภำยในขอบเขตหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบรวมถึงกำรดำเนินกำรต่ ำงๆ ที่กล่ำวแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย หรือ
บริษทั ร่วม เท่ำทีไ่ ด้รบั มอบหมำยหรือร้องขอจำกบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม และเท่ำทีอ่ ำนำจหน้ำทีจ่ ะเปิ ดช่องให้
ดำเนินกำรได้
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องไม่มธี ุรกิจ หรือส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือมีผลประโยชน์เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ อัน
อำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจโดยอิสระ โดยกรรมกำรอิสระมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ให้นับรวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
กรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลั กษณะที่เป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผู้
มีอำนำจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีแ่ ต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่งรวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำทีก่ ระทำเป็ นปกติเพื่ อประกอบกิจกำร
กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินด้วยกำรรับหรือให้กยู้ มื ค้ำประกัน กำรให้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อ่นื
ทำนองเดียวกันซึง่ เป็ นผลให้ผขู้ ออนุญำตหรือคู่สญ
ั ญำมีภำระหนี้ทต่ี ้องชำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสำม
ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของผูข้ ออนุ ญำตหรือตัง้ แต่ยส่ี บิ ล้ำนบำทขึน้ ไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทัง้ นี้
กำรคำนวณภำระหนี้ดงั กล่ำวให้เป็ นไปตำมวิธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ ในกำร
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พิจำรณำภำระหนี้ดงั กล่ำวให้นับรวมภำระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯและไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของ
บริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีแ่ ต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระ

6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นทีป่ รึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงินซึง่ ได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯและไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่
แต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิ จกำรของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
หรือบริษทั ร่วม หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยในห้ำงหุน้ ส่วนหรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง
พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั เงินเดือนประจำหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มนี ัยกับกิจกำรของบริษัท ฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั และให้กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ทัง้ นี้จะเลือกกรรมกำรตรวจสอบผูพ้ น้ จำกตำแหน่ งเข้ำรับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งเป็ นไปตำมกฎและระเบียบของหน่วยงำนรำชกำรทีเ่ กีย่ วข้องด้วย
9.2.3

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำร ทัง้ หมดจำนวน 6 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นำยสรพจน์
นำยพรสัณห์
นำงสำวนฑำ
นำยคิปซำน
นำยศรัฐ
นำยณัฐพล

รำยชื่อ
เตชะไกรศรี
พัฒนสิน
กิตติอกั ษร
โอสโล เบ็ค
ปวรเดชำพงษ์
ลัคนลำวัณย์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

หมำยเหตุ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร คือ นำยศรัฐ ปวรเดชำพงษ์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กันยำยน 2554
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ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและอำนำจ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำร ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำร
ของบริษัทฯ ทัง้ นี้ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทั ฯดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือคำสัง่
ใดๆ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนด นอกจำกนี้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำกลันกรอง
่
เรื่องต่ำงๆ ทีจ่ ะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อพิจำรณำอนุมตั หิ รือให้ควำมเห็นชอบ
2. จัด ท ำวิสยั ทัศ น์ กลยุ ท ธ์ท ำงธุ ร กิจ ทิศ ทำงของธุ ร กิจ นโยบำยทำงธุ ร กิจ เป้ ำ หมำย แนวทำง แผนกำร
ดำเนินงำนและงบประมำณของบริษัท ฯ บริษทั ย่อย และ บริษทั ร่วม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตำม กำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯให้เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั เิ ฉพำะกรณีหรือกำรดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริษทั ฯภำยใต้วงเงินหรือ
งบประมำณประจำปี ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และอำนำจดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดไว้โดย
ในกำรดำเนินกำรใดๆตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ หรือภำระผูกพันใดๆ
ทีม่ มี ูลค่ำเกินกว่ำ 450 ล้ำนบำท และระยะเวลำผูกพันเกินกว่ำ 5 ปี ทัง้ นี้ในส่วนของหนี้สนิ หรือภำระผูกพัน
ใดๆ ให้รวมถึง สินเชื่อโครงกำรทีบ่ ริษทั ฯ ทำกับสถำบันกำรเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
5. ให้คณะกรรมกำรบริหำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้
5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
5.2 รำยงำนของผูต้ รวจสอบบัญชีเกีย่ วกับงบกำรเงินของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงงบกำรเงินประจำปี และงบกำรเงิน
รำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำทีก่ ำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รำยงำนอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ำทีข่ องตนทีก่ ำหนดในคำสังนี
่ ้
จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของคณะกรรมกำรบริหำรทัง้ หมดเข้ำร่วมประชุม จึงจะถือว่ำ
ครบเป็ นองค์ประชุมในอันทีจ่ ะสำมำรถดำเนินกำรใดๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรให้กรรมกำรแต่ ละคนมีสิทธิออกเสีย ง
ได้ท่ำนละ 1 เสียง ในกรณีทเ่ี สียงเท่ำกัน ให้ประธำนกรรมกำรบริหำรมีสทิ ธิออกเสียงชีข้ ำดอีก 1 เสียง
8. กำรลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมกำรบริหำร จำต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดขององค์ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้

ส่วนที่ 2 หน้ า 73

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

9. ให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร เดือนละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำน
ใดท่ำนหนึ่งจะเรียกให้มกี ำรประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติกไ็ ด้ แต่ทงั ้ นี้ต้องบอก
กล่ำววำระกำรประชุมล่วงหน้ำแก่กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควรและเพียงพอแก่กำรทำหน้ำทีก่ รรมกำร
ในกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมนัน้
10. คณะกรรมกำรบริหำรจะแต่งตัง้ คณะทำงำน และ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทำหน้ำทีก่ ลันกรองงำนที
่
่นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ห ำรหรือ เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น งำนใดๆ อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ข องคณะ
กรรมกำรบริหำรหรือเพื่อให้ดำเนิ นกำรใดๆ แทนตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรภำยใน
ขอบเขตแห่งอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรก็ได้
11. ให้มอี ำนำจในกำรมอบอำนำจช่วงและ/หรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่ วงและ/หรือกำรมอบหมำยดังกล่ำ วให้อยู่ภำยใต้ข อบเขตแห่ง กำรมอบอำนำจตำมหนังสือ
มอบอำนำจทีใ่ ห้ไว้ และ/หรือเป็ นไปตำมระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสังที
่ ค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯได้กำหนดไว้
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็ น
กำรมอบอ ำนำจหรื อ มอบอ ำนำจช่ ว งที่ท ำให้ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำร หรื อ ผู้ ร ับ มอบอ ำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่ อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) อำจมีส่วน
ได้เสีย หรืออำจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั ฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ให้คณะกรรมกำรบริหำรขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท และให้กรรมกำรบริหำรมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่ งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ โดยกรรมกำรบริหำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รบั
แต่งตัง้ อีกได้
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน
5 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อ
นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ
นำยประเสริฐ ภัทรดิลก
นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
นำยโชติพล เตชะไกรศรี

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

หมำยเหตุ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนคือ นำยปิยะ เพชรสด ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่
20 มีนำคม 2555

ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและ
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดังนี้
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1. พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ งกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมำะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ฯและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่ งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท ฯและผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษทั ฯ โดยให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
หรือตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริษทั ฯและผูบ้ ริหำรระดับสูง
3. ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อนำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ฯและ/หรือที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่อพิจ ำรณำอนุ มตั ิ โดยคณะกรรมกำรบริษัท ฯจะเป็ น
ผูอ้ นุ มตั ิค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ ของผู้บริหำรระดับสูง และค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริษทั ฯให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯนำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ทัง้ นี้ให้คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั และให้กรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ทัง้ นี้ จะเลือก
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนผูพ้ น้ จำกตำแหน่งเข้ำรับตำแหน่งอีกได้
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ หมด 5 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รำยชื่อ
นำยประเสริฐ ภัทรดิลก
นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณำ
นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล
นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
นำยโชติพล เตชะไกรศรี

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

หมำยเหตุ : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คือ นำยณัฐพล ลัคนลำวัณย์ ได้รบั กำรแต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กันยำยน 2554

ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและ
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ดังนี้
1. พิจำรณำกลันกรองนโยบำยและแนวทำงกำรบริ
่
หำรควำมเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ ซึง่ ครอบคลุมถึงควำม
เสี่ยงประเภทต่ ำ งๆที่สำคัญ เช่น ควำมเสี่ยงด้ำ นกำรเงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนและควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร เป็ นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมเห็นชอบ โดยให้มกี ำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
2. กำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมิน ติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม
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3. ดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งภำยใต้แนวทำงและนโยบำยทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
4. กำหนดเกณฑ์วดั ควำมเสีย่ งและเพดำนควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯจะยอมรับได้
5. กำหนดมำตรกำรทีจ่ ะใช้ในกำรจัดกำรควำมเสีย่ งให้เหมำะสมต่อสภำวกำรณ์
6. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ
และกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีก่ ำหนด
7. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯอย่ำงสม่ำเสมอเกีย่ วกับกำรบริหำร กำรดำเนินงำน และสถำนะควำมเสีย่ ง
ของบริษัทฯ และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ รวมถึงสิง่ ที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ทก่ี ำหนด
8. จัดให้มคี ณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งตำมควำมจำเป็ น
9. สนับสนุ นคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งในด้ำนบุคลำกร งบประมำณและทรัพยำกรอื่นทีจ่ ำเป็ นให้สอดคล้อง
กับขอบเขตควำมรับผิดชอบ
ทัง้ นี้ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท และให้กรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ งมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งซึง่ พ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระอำจได้รบั
แต่งตัง้ อีกได้
9.2.6 คณะผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 คณะผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ มีจำนวนทัง้ หมด 8 ท่ำน ดังนี้
รำยชื่อ
1. นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี
2. นำยพรสัณห์ พัฒนสิน
3. นำยทรงพล เชำวนโยธิน
4.
5.
6.
7.
8.

นำยคิปซำน โอสโล เบ็ค
นำงสำวนฑำ กิตติอกั ษร
นำยศรัฐ ปวรเดชำพงษ์
นำยณัฐพล ลัคนลำวัณย์
นำยสหรำชย์ ปทุมพงศ์โสธร

ตำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยปฏิบตั กิ ำร สำยพัฒนำโครงกำร
รองประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรสำยงำนลูกค้ำสัมพันธ์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรตลำด
ประธำนเจ้ำหน้ำทีส่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยกฎหมำย
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยบัญชีและกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำนก่อสร้ำง

หมำยเหตุ: ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯตำมนิยำมในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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ขอบเขตอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 ได้มมี ติกำหนดขอบเขตและ
อำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ดังนี้
1. ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรื่องกำรดำเนินกิจกำรและ/หรือกำรบริหำรงำนประจำวันของ
บริษัทฯให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบกิจกำรของบริษัท ฯ ทัง้ นี้ในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัท ฯ
ดังกล่ำวจะต้องเป็ นไปตำมนโยบำย ข้อบังคับ หรือคำสังใดๆ
่
ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯและ/หรือคณะกรรมกำร
บริหำรกำหนด
2. นำเสนอวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำร
ดำเนินงำนและงบประมำณของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมต่อคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อประโยชน์ใน
กำรจัดทำเรื่องดังกล่ำวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯและเข้ำร่วมกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวกับคณะ
กรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั ิเฉพำะกรณีหรือกำรดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริษทั ฯภำยใต้วงเงินหรือ
งบประมำณประจำปี ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯและอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ โดย
ในกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สนิ หรือภำระผูกพัน
ใดๆ ทีม่ มี ูลค่ำเกินกว่ำ 150 ล้ำนบำท และมีระยะเวลำผูกพันเกินกว่ำ 4 ปี ทัง้ นี้ในส่วนของหนี้สนิ หรือภำระ
ผูกพันใดๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงกำรทีบ่ ริษทั ทำกับสถำบันกำรเงินใดๆ (Project Finance) ด้วย
4. นำเสนอเรื่องทีส่ ำคัญต่อคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริษทั ฯหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบอนุมตั หิ รือเพื่อกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม
5. ดำเนินงำนอื่นใดตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
6. เจรจำ พิจำรณำ เอกสำรสัญญำเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนตำมปกติของบริษทั ฯ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะใน
เรื่องดังกล่ำวเพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั ฯและ/หรือผูม้ สี ่วนรับผิดชอบในเรื่อง
นัน้ ๆ พิจำรณำกลันกรองและหำข้
่
อสรุป
ทัง้ นี้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่สำมำรถอนุ มตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่
นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรือได้รบั ประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมของบริษทั ฯได้ ในกำร
ดำเนินกำรเรื่องกล่ำว จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ิ
ต่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
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9.2.7 เลขานุการบริษทั ฯ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้มมี ติ
แต่งตัง้ นำยศรัฐ ปวรเดชำพงษ์ ดำรงตำแหน่ งเลขำนุ กำรบริษทั ฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขำนุ กำรบริษัทฯ มีขอบเขตอำนำจ หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
3. จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย ซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รำยงำนนัน้
4. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
กำรคัด เลือ กบุ ค คลที่จ ะเข้ำ ด ำรงต ำแหน่ ง เป็ น กรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิส ระและผู้ บ ริห ำรของบริษัท ฯนั น้
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะทำหน้ำทีส่ รรหำและคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อแต่งตัง้ เข้ำดำรงตำแหน่ ง โดยจะพิจำรณำจำกคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ท่เี กี่ยวข้องรวมถึง พิจำรณำคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 24/2551 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์(รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ปจั จุบนั คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมกำรไว้ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และให้คณะกรรมกำรเลือกตัง้ กรรมกำร
ด้วยกันเป็ นประธำนกรรมกำร โดยอำจเลือกรองประธำนกรรมกำร และตำแหน่ งอื่นตำมทีเ่ หมำะสม ทัง้ นี้
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนัน้ ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร
2. ผูเ้ ป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ไม่จำเป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
3. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็
ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
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(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
4. ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรลำออกจำกตำแหน่ ง เป็ นจำนวนหนึ่งในสำม (1/3)
ของกรรมกำรทัง้ หมด ถ้ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ให้กรรมกำรออกตำมจำนวน
ใกล้ทส่ี ุดกับหนึ่งในสำม (1/3) สำหรับกรรมกำรทีจ่ ะต้องลำออกจำกตำแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี 2 ภำยหลังจด
ทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้ใช้วธิ กี ำรจับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนทีอ่ ยูใ่ นตำแหน่ง
นำนทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระนัน้ อำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้
5. นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมื่อ
(ก) ตำย
(ข) ลำออก
(ค) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทั มหำชนจำกัด
(ง) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นลงมติให้พน้ จำกตำแหน่ ง โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำก
ตำแหน่ งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำ
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(จ) ศำลมีคำสังให้
่ ออก
6. ในกรณีท่ตี ำแหน่ งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรบริษัทฯ
อำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน
บุคคลซึง่ เข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมกำร
ซึง่ ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4)
ของจำนวนกรรมกำรทีเ่ หลืออยู่
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯทีเ่ ป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 ท่ำน โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนทีม่ คี วำมรูห้ รือมีประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงินทีเ่ พียงพอ เพื่อทำ
หน้ำทีใ่ นกำร สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้
2. คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระให้เป็ นไปตำมหัวข้อ 9.2.2 คุณสมบัตกิ รรมกำรอิสระ ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนด
ขัน้ ต่ำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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3. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สำมัญประจำปี ของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี ำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่ ง 3 ปี และในกรณีพน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระอำจ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่งตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เห็นว่ำเหมำะสม
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้สรรหำ พิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมที่กำหนดเพื่อ
นำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ดังทีไ่ ด้กล่ำวไปในหัวข้อ 9.2.4
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั จำนวน 5 ท่ำน โดยกรรมกำรอย่ำง
น้อยหนึ่งในสำม (1/3) เป็ นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็ น
กรรมกำรอิสระด้วย
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี ำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 2 ปี และในกรณีพน้ จำกตำแหน่ ง
ตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่งตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นว่ำเหมำะสม
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งประกอบด้วยกรรมกำรบริษทั จำนวน 5 ท่ำน โดยกรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งใน
สำม (1/3) เป็ นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งต้องเป็ นกรรมกำรอิสระด้วย
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี ำนำจแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3. กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 2 ปี และในกรณีพน้ จำกตำแหน่ งตำมวำระอำจ
ได้รบั กำรแต่งตัง้ ต่อไปได้อกี วำระหนึ่งตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นว่ำเหมำะสม
9.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ทัง้ นี้รูปแบบและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำม
เหมำะสม เป็ นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และเพียงพอ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบในระดับอุตสำหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอ
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินแก่คณะกรรมกำรบริษัท ฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ทัง้ นี้ สำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรตรวจสอบจะถูกกำหนดและอนุ มตั ิโดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้น อนึ่งเพื่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมและจูงใจ ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจะถูกกำหนดโดยขึน้ กับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน
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9.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั ฯ ในปี 2554 และ 2555
ปี 2554
กรรมการบริ ษทั ฯ

1. นำยโชติพล เตชะไกรศรี
2. นำยสรพจน์ เตชะไกรศรี

ปี 2555

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม
ค่าตอบแทน
และเบีย้
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุม (บาท)
บริษทั
ตรวจสอบ
บริษทั
ตรวจสอบ
7/7
220,932
7/7
7/7
7/7
171,699
-

ค่าตอบแทนและ
เบีย้ ประชุม
(บาท)
332,000
258,000

3. นำยจุมพล เตชะไกรศรี

6/7

-

161,342

7/7

-

250,000

4. นำยธีระ วยำกรณ์วจิ ติ ร

6/7

-

161,342

6/7

-

240,000

5. นำยพรสัณห์ พัฒนสิน

6/7

-

161,342

7/7

-

250,000

6. นำงลัดดำ ศิรวิ ฒ
ั นำโกศล

7/7

7/7

208,932

7/7

8/8

313,000

7. นำยประเสริฐ ภัทรดิลก

7/7

7/7

171,699

7/7

8/8

298,000

8. นำงสำวเบญจพร ไพรสุวรรณ

7/7

7/7

171,699

7/7

8/8

298,000

9. นำงสำวนฑำ กิตอิ กั ษร

6/7

-

161,342

6/7

-

240,000

9.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ในปี 2554 และ 2555 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส และค่ำตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผบู้ ริหำร
บริษทั ฯ จำนวน 14.4 ล้ำนบำท และ 16.4 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ ในปี 2554 และ 2555
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
(ล้ำนบำท)
จำนวนผูบ้ ริหำร(รำย)
เงินเดือน
โบนัส
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2554
7
12.7
1.6
0.1
14.4

ปี 2555
8
15.8
3.8
0.6
20.2

หมำยเหตุ : ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯตำมนิยำมในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

9.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ผูบ้ ริหำรได้รบั สวัสดิกำรพิเศษ ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง ค่ำน้ำมันรถประจำตำแหน่ง และค่ำโทรศัพท์มอื ถือ
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9.5 การกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ วี ่ำเป็ นสิง่ สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภำพและมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ น ซึง่ จะนำไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
ตัง้ แต่พนักงำน ผูล้ งทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงได้เห็นควรให้มกี ำรจัดทำนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี น้ึ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรสำคัญตัง้ แต่โครงสร้ำง บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมกำร จนถึงหลักกำรในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรอย่ำงโปร่ งใส ชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้เกิดควำมเชื่อมันว่
่ ำกำรดำเนินงำนใดๆของบริษัท ฯ เป็ นไปด้วยควำมเป็ นธรรม และ
คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ย
ทัง้ นี้คณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำรของบริษทั ฯ จะยึดมันในหลั
่
กกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งมันและซื
่
่อสัตย์
สุจริต โดยมีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ นโยบำย และแนวปฏิบตั ิท่กี รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ตำมควำมรับผิดชอบเพื่อให้มกี ำรผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในกำรกำกับดูแลขึน้ อย่ำงต่อเนื่องและเป็ นรำกฐำนกำรเติบโต
ทีย่ งยื
ั ่ น สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกท่ำน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯทีไ่ ด้วำงโครงสร้ำง
องค์กรให้มคี วำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ภำยใต้ระเบียบปฏิบตั ขิ องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักการและนโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ให้ควำมสำคัญ ต่ อกำรปฏิบ ัติตำมหลัก กำรก ำกับดูแลกิจ กำรที่ดี โดยได้ตระหนักถึง
บทบำท และหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำรในกำรสร้ำงเสริมให้เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกิจกำรและสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ทเ่ี กี่ยวข้องทุกฝ่ำย
ด้วยกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิท ธิภำพและโปร่ง ใส จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุ นกำรกำกับ ดูแลกิจกำร โดย
ครอบคลุมหลักกำรสำคัญตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้
หมวดที ่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรตัดสินใจเกีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของบริษทั ฯและกำร
ได้รบั ข้อมูลของบริษัทฯอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำและเท่ำเทียมกันเพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆเรื่อง
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงมีนโยบำยดังนี้
1) ให้บ ริษัท ฯจัด ส่ง หนัง สือ นัด ประชุ ม พร้อ มทัง้ ข้อ มูลประกอบกำรประชุ ม ตำมวำระต่ ำ งๆให้เ พีย งพอ โดยระบุ
วัตถุประสงค์และเหตุ ผล ตลอดจนควำมเห็นของคณะกรรมกำรในทุกวำระ เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ศกึ ษำ
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 14 วัน ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุ ม ด้ว ยตนเองได้ บริษัท ฯเปิ ด โอกำสให้ผู้ถือ หุ้น สำมำรถมอบฉั น ทะให้ก รรมกำรอิส ระหรื อ บุ ค คลใดๆ
เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2) มีนโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยในกำรจัดประชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯจะใช้และจัดเตรียม
สถำนที่ท่เี ดินทำงสะดวกโดยจะแนบแผนที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ในหนังสือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวันเวลำที่
เหมำะสมและจัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ
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3) ก่อนเริม่ กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะแถลงให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทรำบถึงวิธกี ำรใช้สทิ ธิลงคะแนนและสิทธิในกำรแสดง
ควำมเห็นรวมทัง้ กำรตัง้ คำถำมใดๆ ต่อทีป่ ระชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม ทัง้ นี้ในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิ ด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็น และตัง้ คำถำมในทีป่ ระชุมอย่ำงเต็มที่ โดย
ประธำนกรรมกำรจะจัดสรรเวลำให้อย่ำงเหมำะสมและกรรมกำรและผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องจะเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อตอบคำถำมในทีป่ ระชุมด้วย
4) ให้เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง website ของบริษัทฯ โดยนำข่ำวสำรต่ำงๆ และ
รำยละเอียดไว้ท่ี website ของบริษทั ฯโดยเฉพำะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้ำเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวกและครบถ้วนและมีเวลำ
ในกำรศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสำรจริงจำกบริษทั ฯ
5) กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้บนั ทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถำมและ
ข้อคิดเห็นทีส่ ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ให้บริษทั ฯนำรำยงำน
กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ รวมถึงส่งรำยกำรประชุมดังกล่ำวไป
ยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้
6) เพิม่ ควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุ้นในกำรได้รบั เงินปนั ผลโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำร (ถ้ำมีกำรจ่ำยเงินปนั ผล)
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ให้ได้รบั เงินปนั ผลตรงเวลำ ป้องกันปญั หำเรื่องเช็คชำรุด สูญหำยหรือส่งถึงผู้
ถือหุน้ ล่ำช้ำ
หมวดที ่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯได้กำหนดให้มกี ำรปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงมีนโยบำย
ดังนี้
1) มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อกรรมกำร หรือเสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติมได้
ก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2) มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจนเป็ นกำรล่วงหน้ำเพื่อพิจำรณำว่ำจะเพิม่ วำระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
อย่ำงไร รวมถึงมีกำรกำหนดวิธกี ำรให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
3) ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะพิจำรณำและลงคะแนนเสียงตำมวำระทีก่ ำหนดโดยไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิม่
วำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็ น โดยเฉพำะในวำระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ
4) ให้เพิม่ กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มกี รรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้ง
รำยชื่อกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
5) ให้ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ส่ว นน้อย ไม่ว่ำจะเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ชำวไทยหรือผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติ
6) สนับสนุ นให้มกี ำรใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวำระเพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีท่มี ขี อ้ โต้แย้งใน
ภำยหลังและในวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำรจะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในกำรแต่งตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยคน
ส่วนที่ 2 หน้ า 83

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

7) มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและได้แจ้งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ทุกคนในบริษทั ฯถือปฏิบตั แิ ละได้กำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผูบ้ ริหำรทีม่ หี น้ำทีร่ ำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ตำมกฎหมำย มีหน้ำทีจ่ ดั ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำร
หมวดที ่ 3 การคานึ งถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัท ฯตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงำนและผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง ภำครัฐและหน่ วยงำนอื่นๆ รวมทัง้ ชุมชนใกล้เคียงที่
เกีย่ วข้องเนื่องจำกบริษทั ฯได้รบั กำรสนับสนุนจำกผูม้ สี ว่ นได้เสียต่ำงๆ ซึง่ สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงกำไรให้
บริษทั ฯ ซึง่ ถือว่ำเป็ นกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้กบั บริษทั ฯ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงมีนโยบำย ดังนี้
1) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษัท ฯตระหนักดีว่ำ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ำของกิจกำรและบริษัท ฯมีหน้ ำที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำวจึง
กำหนดให้พนักงำนต้องปฏิบตั ติ ำมแนวทำงต่อไปนี้
 ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบและเป็ น
ธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
 กำกับดูแลกำรดำเนินกำรเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ ำบริษัท ฯสถำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่ดีและมีกำร
นำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบริษทั ฯ ผลประกอบกำร ฐำนะข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชีและรำยงำนอื่นๆ
โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง
 รำยงำนให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบอย่ำงเท่ำเทียมกันถึงแนวโน้มในอนำคตของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ซึง่
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นไปได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนและมีเหตุมผี ลอย่ำงเพียงพอ
 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่นื โดยใช้ขอ้ มูลใดๆของบริษทั ฯ ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรือ
ดำเนินกำรใดๆ ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั องค์กร
 บริษทั ฯต้องปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ
ในกำรดำเนินธุรกิจบริษทั ฯให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับทัง้ ในส่วนงำนของภำครัฐ
โดยเฉพำะในกำรกระทำธุรกรรมบริษทั ฯหลีกเลีย่ งกำรกระทำทีอ่ ำจจูงใจให้รฐั หรือพนักงำนของรัฐดำเนินกำรทีไ่ ม่
ถูกต้องเหมำะสม แต่จะเน้นสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันในขอบเขตที่เหมำะสมสำมำรถทำได้ เช่น กำ ร
พบปะพูดคุยในทีส่ ำธำรณะต่ำงๆ กำรไปแสดงควำมยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรือตำมประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้น
โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
 ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง เมื่อต้องมีกำรติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนของรัฐ
 ตระหนักอยู่เสมอว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่ วยงำนภำครัฐต่ำงๆ อำจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธปี ฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่ำงกัน และบริษทั ฯพึงรับรูแ้ ละปฏิบตั ติ ำมอย่ำงเคร่งครัด
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3) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน
บริษทั ฯตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรทีท่ รงคุณค่ำทีส่ ดุ ของบริษทั ฯ เป็ นปจั จัยแห่งควำมสำเร็จ
ของกำรบรรลุ เป้ ำหมำยของบริษัทฯ บริษัท ฯจึงกำหนดนโยบำยให้มีก ำรปฏิบ ัติท่ี เป็ น ธรรมทัง้ ในด้ำนโอกำส
ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้ โยกย้ำยตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพ โดยได้ยดึ หลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
 ปฏิบตั ติ ่อพนักงำนด้วยควำมเคำรพในเกียรติ ศักดิศรี
์ และสิทธิสว่ นบุคคล
 ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มคี วำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงำนอยู่เสมอ
 กำรแต่งตัง้ และโยกย้ำย รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระทำด้วยควำมสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐำนของควำมรูค้ วำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของพนักงำนนัน้
 ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยมีกำรพัฒนำอย่ำงสม่ำเสมอ อำทิ กำรจัด
อบรมสัมมนำ กำรฝึกอบรม และให้โอกำสอย่ำงทัวถึ
่ งกับพนักงำนทุกคน
 กำหนดค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม ตำมสภำพตลำด กำรแข่งขันทำงธุรกิจ ลักษณะของงำน ผล
กำรปฏิบตั งิ ำน และควำมสำมำรถของบริษทั ฯในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำว
 หลีกเลีย่ งกำรกระทำใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อควำมมันคงในหน้
่
ำทีก่ ำรงำนของพนักงำน
 เปิ ด โอกำสให้พนักงำนเสนอแนะหรือร้องทุ กข์เกี่ ยวกับกำรทำงำน และกำหนดวิธีกำรแก้ไ ข เพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝำ่ ย และสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรทำงำนร่วมกัน
4) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า
บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ำรสร้ำงสรรค์ นำเสนอ และบริหำรจัดกำร
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษทั ฯแก่ลกู ค้ำอย่ำงมีมำตรฐำนและมีจริยธรรมภำยใต้หลักกำรดำเนินงำนดังนี้


มุ่งมันที
่ จ่ ะจัดหำ พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ



ส่งมอบผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรทีม่ คี ุณภำพ ภำยใต้เงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรม



ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรทีถ่ ูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ำมีขอ้ มูลเพียงพอในกำรตัดสินใจ
โดยไม่มกี ำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริงทัง้ ในกำรโฆษณำหรือในกำรสือ่ สำรช่องทำงอื่นๆ กับลูกค้ำอันเป็ นเหตุให้
ลูกค้ำเกิดควำมเข้ำใจผิดเกีย่ วกับคุณภำพ ปริมำณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ำหรือบริกำร



จัดให้มกี ระบวนกำรที่สำมำรถให้ลูกค้ำแจ้งถึงปญั หำหรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อที่บริษัท ฯจะได้
ป้องกันแก้ไขปญั หำให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่ำวไปปรับปรุงหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
กำรให้บริกำรดังกล่ำวต่อไป



รักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่นำไปเปิ ดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ

5) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษัท ฯมีน โยบำยปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำและคู่สญ
ั ญำซึ่ง ถือเป็ นหุ้ น ส่วนและปจั จัยแห่ งควำมส ำเร็จทำงธุร กิจที่สำคัญ
ประกำรหนึ่งด้วยควำมเสมอภำค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษทั ฯมีแนวทำงปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
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บริษทั ฯประสงค์ทจ่ี ะให้กำรจัดหำสินค้ำและบริกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้หลักกำรดังต่อไปนี้
- มีกำรแข่งขันบนข้อมูลทีเ่ ท่ำเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในกำรประเมินและคัดเลือกคู่คำ้ และคู่สญ
ั ญำ
- จัดทำรูปแบบสัญญำทีเ่ หมำะสมและเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝำ่ ย
- จัดให้มรี ะบบกำรจัดกำรและติดตำมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงครบถ้วน และ
้ปองกันกำรทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนกำรจัดหำ
- จ่ำยเงินให้ค่คู ำ้ และคู่สญ
ั ญำตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินทีต่ กลงกัน



บริษัทฯมุ่งหมำยที่จะพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยงยื
ั ่ นกับคู่ค้ำและคู่สญ
ั ญำที่มวี ตั ถุประสงค์ชดั เจนใน
เรื่องคุณภำพของสินค้ำและบริกำรทีค่ มุ้ ค่ำกับมูลค่ำเงินและมีควำมเชื่อถือซึง่ กันและกัน



ห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจำกคู่คำ้ และคู่สญ
ั ญำไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม



ไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้ทรำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดซือ้ จัดหำเพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือผูอ้ ่นื

6) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้
บริษัทฯยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจอย่ำงมีหลักกำรและวินัยเพื่อสร้ำงควำมเชื่อถือให้กบั เจ้ำหนี้ โดยบริษัทฯได้ยดึ
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้


ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ตำมสัญญำหรือทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด



หำกเกิดกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีต่ กลงกันไว้ได้ บริษัท ฯจะแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปญั หำ

7) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯมุ่งดำเนินธุรกิจ โดยประสงค์ทจ่ี ะประสบควำมสำเร็จอย่ำงยังยื
่ น และเป็ นบริษัทชัน้ นำในธุรกิจ ภำยใต้กำร
แข่งขันในอุตสำหกรรมอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักกำรปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำดังนี้


ประพฤติปฏิบตั ภิ ำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันทีด่ ี



ไม่ แ สวงหำข้อ มู ล ที่เ ป็ น ควำมลับ ของคู่ แ ข่ ง ทำงกำรค้ำ ด้ว ยวิธีก ำรที่ไ ม่ สุ จ ริต หรือ ไม่ เ หมำะสม เพื่อ
ผลประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ



ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำย หรือมุ่งทำลำยชื่อเสียงแก่ค่แู ข่งทำงกำรค้ำ



ไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของผูอ้ ่นื หรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ
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8) การปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยตระหนักดีว่ำเรำเปรียบเสมือนส่วนหนึ่ง ของสังคมทีจ่ ะร่วม
ก้ำวเดินไปสู่กำรพัฒนำสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อควำมยังยื
่ นสืบไป บริษัท ฯจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมอย่ำงต่อเนื่องควบคู่ไปกับกำรดำเนินธุรกิจ ภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้


มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภำพสิง่ แวดล้อมเป็ น สำคัญ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ข้อบังคับเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมทีบ่ งั คับใช้อยู่อย่ำงเคร่งครัด



มีนโยบำยกำรดำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่ำงชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภำยใน
องค์กร



ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทั ฯมีจติ สำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม



เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯเข้ำไปดำเนินธุรกิจ



ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนทีบ่ ริษทั ฯตัง้ อยู่
มีคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ทีด่ ำเนินกำรเองและร่วมมือกับหน่วยงำนของภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชน



ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ที่ ทีบ่ ริษทั ฯเข้ำไปดำเนินธุรกิจอยู่ตำมควรแก่กรณี



ตอบสนองอย่ ำงรวดเร็วและมีประสิท ธิภำพต่ อ เหตุ กำรณ์ ท่มี ีผลกระทบต่ อสิง่ แวดล้อม ชุม ชน ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มทีก่ บั เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐและ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง

นอกจำกนี้ผมู้ สี ่วนได้เสียสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิด
ทำงกฎหมำย ควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในทีบ่ กพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯผ่ำนกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯได้ ทัง้ นี้ขอ้ มูลร้องเรียนและแจ้งเบำะแสจะ
ได้ร ับกำรคุ้มครองและเก็บไว้เป็ นควำมลับโดยกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบจะดำเนิน กำรสังกำร
่
ตรวจสอบข้อมูล และหำแนวทำงแก้ไข (ถ้ำมี) และจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯต่อไป
หมวดที ่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1) คณะกรรมกำรบริษัท ฯมีนโยบำยที่จะเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริษทั ฯ ทีต่ รงต่อควำมเป็ นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลำแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพ
ทำงกำรเงินและกำรประกอบกำรทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ รวมทัง้ อนำคตของธุรกิจของบริษทั ฯ
2) คณะกรรมกำรบริษทั ฯมุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด จัดให้มกี ำรเผยแพร่ขอ้ มูลในเว็บไซด์ของบริษทั ฯทัง้ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงเผยแพร่ทำงสือ่ มวลชน สือ่ เผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผถู้ อื หุน้
และผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งอื่น ๆ ได้ร ับทรำบข้อมูลของบริษัท ฯ ได้อ ย่ ำงทัว่ ถึง และจะท ำกำรปรับ ปรุ ง เปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับแนวทำงทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ประกำศใช้บงั คับ
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3) บริษทั ฯจะจัดให้มเี จ้ำหน้ำทีฝ่ ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ำทีต่ ดิ ต่อสื่อสำรกับนักลงทุน
หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถำบันและผู้ถือหุ้นรำยย่อย บริษัท ฯจะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนเป็ นประจำรวมทัง้ จะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทัง้ ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทัวไปให้
่
แก่ผู้ถือหุ้น
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ บริษทั จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือและหน่วยงำนรัฐที่เกีย่ วข้อง ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่
กำรรำยงำนต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจำกนี้บริษทั ฯยังให้ควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอทัง้ ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษเพื่อให้ผถู้ ือหุ้นได้รบั ข่ำวสำรเป็ นประจำ โดยผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยข้อมูลทีอ่ ยู่บน
เว็บไซต์จะมีกำรปรับปรุงให้ทนั สมัยอยู่เสมอไม่ว่ำจะเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจ งบกำรเงิน ข่ำวประชำสัมพันธ์ รำยงำน
ประจำปี โครงสร้ำงบริษทั ฯและผูบ้ ริหำร โครงสร้ำงกำรถือหุน้ และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
4) บริษัท ฯให้ค วำมสำคัญ ต่ อ รำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อ ให้แ สดงถึง สถำนะทำงกำรเงิน และผลกำรประกอบกำร
ที่แท้จริงของบริษัท ฯ โดยอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลทำงบัญชีท่ถี ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีซง่ึ เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่
5) บริษัท ฯจะเปิ ด เผยข้อ มู ลเกี่ย วกับ กรรมกำรแต่ ล ะท่ ำ น บทบำทและหน้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ฯในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) จำนวนครัง้ ของกำรประชุมและจำนวนครัง้ ทีก่ รรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่ำนมำ
รวมถึงกำรเปิ ดเผยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ฯ (แบบ 56-2)
และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
หมวดที ่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กำรกำกับดูแลกิจกำรให้
เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ
1.1) คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีจำนวนรวม 9 ท่ำน มีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี แบ่งเป็ นกรรมกำรจำก
ฝ่ำยบริหำร 3 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหำร 6 ท่ำน ซึง่ มีกรรมกำรที่มคี ุณสมบัติเป็ นอิสระตำม
หลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดรวม 3 ท่ำน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำน ก.ล.ต. ที่
กำหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องมีกรรมกำรอิสระมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
ซึง่ คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ำงด้ำนวิศวกรรม บัญชี และกำรเงิน
1.2) บริษัท ฯ ได้แต่ งตัง้ เลขำนุ ก ำรบริษัท ฯ เพื่อท ำหน้ ำที่ให้คำแนะน ำด้ำ นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำ งๆ ที่
คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และปฏิบตั หิ น้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมถึงกำร
ประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติคณะกรรมกำร
2) คณะกรรมการชุดย่อย
2.1) บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำ
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ภำระหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี
2.2) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสีย่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
3) บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บทบำท หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยดังทีไ่ ด้สรุปไว้ในหัวข้อ 9.2
4) การประชุมคณะกรรมการ
4.1) คณะกรรมกำรบริษัท ฯมีกำรกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยไตรมำสละครัง้ ต่อปี และมีกำรประชุม
พิเศษเพิม่ ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม โดยแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน และกำรประชุมทุกครัง้ จะต้องมี
กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
4.2) มีกำรกำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรควรร่วมกันพิจำรณำ
เลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรและจะต้องมีกำรกำหนดวำระให้ชดั เจน ทัง้ นี้เลขำนุกำรบริษทั ฯ
มีห น้ ำ ที่ดูแ ลให้ก รรมกำรได้ร ับเอกสำรกำรประชุ ม ล่ วงหน้ ำก่ อ นกำรประชุ ม เป็ น เวลำเพีย งพอสำหรับ
กำรศึกษำและพิจำรณำเรื่องเพื่อกำรให้ควำมเห็นและกำรออกเสียงลงคะแนน
4.3) คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้รบั ข้อมูลทีเ่ พียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและทันเวลำก่อนกำรประชุมทุก ครัง้ ทัง้ นี้
กรรมกำรบริษัท ฯสำมำรถติดต่อเลขำนุ กำรบริษัท ฯได้โดยตรงอย่ำงอิสระ เลขำนุ กำรบริษัท ฯมีหน้ำที่ให้
คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ
4.4) ประธำนกรรมกำรมีหน้ำทีจ่ ดั สรรเวลำให้อย่ำงเพียงพอทีฝ่ ำ่ ยจัดกำรจะเสนอเอกสำรข้อมูลเพื่อกำรอภิปรำย
และเพียงพอสำหรับคณะกรรมกำรทีจ่ ะอภิปรำยในประเด็นสำคัญเปิ ดโอกำสและสนับสนุ นให้กรรมกำรแต่
ละคนแสดงควำมคิดเห็นก่อนสรุปควำมเห็นทีไ่ ด้จำกทีป่ ระชุม
4.5) คณะกรรมกำรบริษัท ฯมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ ำงกันเองตำม
ควำมจำเป็ นเพื่ออภิปรำยปญั หำต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรจัดกำรทีอ่ ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝี ำ่ ยจัดกำรร่วมด้วย
และควรแจ้งให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
4.6) คณะกรรมกำรบริษัท ฯสนั บ สนุ น ให้ ป ระธำนเจ้ำ หน้ ำ ที่บ ริห ำรเชิญ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง เข้ำ ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯเพื่อให้สำรสนเทศรำยละเอียดต่ำงๆ เพิม่ เติมในฐำนะทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ ำนโดยตรง และ
เพื่อมีโอกำสทำควำมรูจ้ กั ผูบ้ ริหำรระดับสูงสำหรับใช้ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน
4.7) ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระต่ำงๆ กรรมกำรซึง่ มีส่วนได้เสียในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในทีป่ ระชุมในวำระดังกล่ำว
4.8) กำรประชุมทุกครัง้ ต้องมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่
ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯพร้อมให้คณะกรรมกำรและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสำมำรถตรวจสอบได้
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5) การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
ภำยหลังจำกบริษทั ฯ เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรบริษทั ฯจะจัดให้มี
กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ท่ผี ่ำนมำ และหำ
แนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรในปี ต่อๆ ไป
6) ค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯกำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ำรณำเสนอแนวทำงใน
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็ น
นโยบำยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
6.1) ผลประกอบกำรของบริษทั ฯและขนำดธุรกิจ โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษทั
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในประเภทและขนำดธุรกิจใกล้เคียงกัน
6.2) ประสบกำรณ์ บทบำท ภำระหน้ำทีแ่ ละขอบเขตควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละท่ำน
6.3) ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำบริษทั ฯจะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละท่ำน
6.4) ค่ำตอบแทนที่กำหนดขึ้นนัน้ จะต้องสำมำรถจูงใจกรรมกำรที่มีคุ ณสมบัติเหมำะสมกับควำมจำเป็ นและ
สถำนกำรณ์ของบริษทั ฯมำเป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรได้
6.5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ - กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้มกี ำรฝึ กอบรมและกำรให้ควำมรูแ้ ก่กรรมกำร
ผูเ้ กีย่ วข้องในระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ ริหำร เป็ นต้น เพื่อให้
มีกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงต่อเนื่องและในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกรรมกำรหรือแต่งตัง้ กรรมกำรใหม่ ฝำ่ ย
จัดกำรจะจัดให้มเี อกสำรและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจัดให้มกี ำร
แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯให้แก่กรรมกำรใหม่
กรรมกำรของบริษทั ฯทุกท่ำนได้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
โดยบำงท่ำนผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบำงท่ำนผ่ำนกำรอบรมใน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำกสถำบันเดียวกัน
ขณะนี้บริษัท ฯยังไม่มแี ผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน ซึ่งภำยหลังจำกบริษั ทฯเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯอำจจะมีกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว
8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้มกี ำรกำหนดแนวทำงในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยปฏิบตั ติ ำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของ
บริษัทฯ และถือเป็ นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับที่จะพิจำรณำแก้ไขปญั หำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำง
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รอบคอบยึดหลักควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมผี ลและเป็ นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมทีด่ ี ตลอดจนมีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็ นสำคัญ
9) การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละเพื่อควำมโปร่งใสและป้องกันกำร
แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ฯที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน บริษัทฯได้
กำหนดนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ดังนี้
9.1) ให้ควำมรู้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ น
ระดับผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำเกีย่ วกับหน้ำทีท่ ต่ี ้องจัดทำและส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
9.2) บริษทั ฯกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ จัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส
และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะส่งผ่ำนมำยังเลขำนุ กำรของบริษทั ฯ ก่อนนำส่งสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทำและนำส่งภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั กำร
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ภำยใน 3 สำมวันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ กี ำรซือ้ ขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นนั ้
9.3) บริษทั ฯกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่ งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่
เป็ นระดับผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ และผูป้ ฏิบตั งิ ำนทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็น
สำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์จะต้องระงับกำรซื้อ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลำก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบกำรเงินหรือเผยแพร่เกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและสถำนะของบริษทั ฯจนกว่ำ
บริษทั ฯจะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนแล้ว โดยบริษทั ฯจะแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรง
ตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินทีเ่ ป็ นระดับผู้อำนวยกำรฝ่ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ งดกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 30 วันล่วงหน้ ำก่อนกำร
เปิ ด เผยข้อมูลต่ อ สำธำรณชน และควรรอคอยอย่ ำ งน้ อ ย 24 ชัว่ โมงภำยหลัง กำรเปิ ดเผยข้อ มูลให้แ ก่
สำธำรณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
9.4) บริษทั ฯกำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกมีกำรฝ่ำฝื นนำข้อมูลภำยในไปใช้หำประโยชน์ส่วนตนซึง่ เริม่ ตัง้ แต่
กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่ำจ้ำง พักงำนชัวครำวโดยไม่
่
ได้รบั ค่ำจ้ำงหรือให้ออกจำกงำนซึง่ กำรลงโทษจะ
พิจำรณำจำกเจตนำของกำรกระทำและควำมร้ำยแรงของควำมผิดนัน้ ๆ
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9.6

บุคลากร

บริษทั ฯ ถือว่ำพนักงำนของบริษทั ฯ เป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ่ำอย่ำงยิง่ บริษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรบริหำรและกำร
พัฒนำบุคลำกร เพื่อให้คงไว้ซ่งึ บุคลำกรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ อันจะเป็ นพื้นฐำนของศักยภำพกำร
แข่งขันของบริษทั ฯ
9.6.1 จานวนบุคลากรทัง้ หมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2555 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงำนทัง้ สิน้ จำนวน 49 คน (เป็ นพนักงำนประจำ
ทัง้ หมด) และ 53 คน (เป็ นพนักงำนชัวครำว
่
2 คน) ตำมลำดับ
ตำรำงแสดงรำยละเอียดจำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2555
สายงาน

31 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2555

1. ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย

8

9

2. บัญชี – กำรเงิน

8

7

3. ประชำสัมพันธ์ - กำรตลำด

4

5

4. งำนขำย

5

7

5. กฏหมำย

2

3

6. ออกแบบ-ก่อสร้ำง

9

11

7. ธุรกำร

12

10

8. ตรวจสอบภำยใน

-

-*

9. ทรัพยำกรบุคคล

1

1

49

53

รวม

หมำยเหตุ: *ในไตรมำส 4 บุคลำกรสำยบริหำรจำนวน 1 คนของสำยงำนตรวจสอบภำยในได้ลำออก อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ
ได้ สรรหำและว่ำจ้ำงบุคลำกรในสำยงำนตรวจสอบภำยใน จำนวน 1 คน ในเดือนมกรำคม 2556

9.6.2 การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
9.6.3 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
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9.6.4 ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษทั ฯ
บริษัท ฯ มีกำรจ่ ำยผลตอบแทนแก่ บุค ลำกรของบริษัทฯ ในลัก ษณะต่ ำ งๆ ได้แ ก่ เงิน เดือ น เงิน โบนัส ค่ ำ
รักษำพยำบำล กำรตรวจสุขภำพประจำปี ค่ำทีพ่ กั ค่ำเดินทำงไปปฏิบตั งิ ำนต่ำงจังหวัด ประกันชีวติ ชุดฟอร์มพนักงำน เงิน
ช่วยเหลือค่ำครองชีพ ทุนกำรศึกษำ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน
และหวังให้พนักงำนมีมำตรฐำนกำรดำรงชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดยสำมำรถสรุปผลตอบแทนบุคลำกรในปี 2554 และ 2555 ได้ดงั นี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ลักษณะผลตอบแทน
ปี 2554
ปี 2555
เงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ
19.7
28.3
สวัสดิกำรอื่นๆ
0.1
0.1
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ*
0.1
0.6
รวม
19.9
29.0
* บริษทั ฯ จัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพของพนักงำนในวันที่ 1 ตุลำคม 2554
9.6.5 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
- ไม่มี 9.6.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เนื่องจำกบริษทั ฯ เชื่อว่ำกำรทีบ่ ริษทั ฯจะสำมำรถ
เติบโตได้อย่ำงยังยื
่ นนัน้ จะต้องมีทมี งำนทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ทช่ี ่วยสนับสนุ นกิจกำรของบริษทั รวมถึง
มีคุณลักษณะกล้ำตัดสินใจ หล่อหลอมจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ของบริษัทฯ เริม่
ตัง้ แต่กระบวนกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรทีจ่ ะต้องประกอบด้วย ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
(Attribute) ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2555 ได้พิจำรณำแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกร รวมถึงนโยบำยบริหำรงำนบุคคล และมีมติอนุ มตั ินโยบำยบริหำรงำนบุคคลรวมถึง ระเบียบและแนวปฏิบตั ิกำร
บริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล โดยในส่วนของนโยบำยบริหำรงำนบุคคล บริษทั ฯ ถือว่ำ พนักงำนคือ ทรัพยำกรทีส่ ำคัญของ
องค์กร จึงมีควำมมุ่งมันที
่ ด่ ูแลรักษำ พัฒนำ พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพื่อเพิม่ ศักยภำพของพนักงำน รวมถึง
สร้ำงขวัญกำลังใจในกำรทำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมเป็ นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันและมีควำมภำคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งของ
บริษทั ฯ นโยบำยในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
 สรรหำบุคลำกรทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้ำร่วมงำนกับบริษทั ฯ
 พัฒนำพนักงำนให้มคี วำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญ ทักษะกำรปฏิบตั งิ ำน และกำรจัดกำร เพื่อให้เกิดควำม
มันคง
่ และควำมเจริญก้ำวหน้ำของพนักงำนตำมควำมเหมำะสม
 บริษทั ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมมันคง
่ และเจริญก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพโดยกำร เลื่อนขัน้
เลื่อนตำแหน่งงำน บริษทั ฯ จะพิจำรณำ สรรหำบุคลำกรจำกภำยในเข้ำปฏิบตั งิ ำนแทนในตำแหน่งทีว่ ่ำงลง
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 พิจำรณำปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ให้กบั พนักงำนตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่ งงำน
ประสบกำรณ์ คุณสมบัติ โดยพิจำรณำให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภำวะแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจ และสังคม
 พัฒนำจิตสำนึก เคำรพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ กติกำทำงสังคมของพนักงำน
 บริษทั ฯ จะส่งเสริมและรักษำพนักงำนทีด่ ใี ห้ปฏิบตั งิ ำนและเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษทั ฯ ให้นำนทีส่ ดุ
บริษัทฯ ถือเป็ นหน้ ำที่ของผู้บงั คับบัญชำตำมสำยงำนของทุกคนที่จะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ตลอดจนร่วมดำเนินกำรต่ำง ๆ กับบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย และสำมำรถชีแ้ จงผูใ้ ต้บงั คับบัญชำได้
อย่ำงถูกต้อง
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