บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

9.

การจัดการ

9.1 โครงสรางการจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบไปดวยคณะกรรมการ 4 ชุด และคณะผูบริหาร ดังนี้
9.1.1
คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
9.1.2
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
9.1.3
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
9.1.4
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
9.1.5
คณะผูบริหาร (Management Team)

โครงสรางองคกร ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ : ปจจุบันบริษัทไดวาจาง “บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด” ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

9.1.1

คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายนามคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 7 ทาน ดังนี้
รายนาม
ตําแหนง
1. นายประสงค
ธาราไชย
ประธานกรรมการ
2. นายสัมพันธ
หงษจินตกุล
กรรมการ
3. นายพงศธร
ธาราไชย
กรรมการ
4. นายอาทิตย
หงษจินตกุล
กรรมการ
5. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกูลกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางวิภาวี
บุณยประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายคเชนทร
เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี นายวรเดช เปยมสุวรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท
หนาที่ 2.9 - 1

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
นายประสงค ธาราไชย หรือนายพงศธร ธาราไชย และนายสัมพันธ หงษจินตกุล หรือนายอาทิตย หงษจินตกุล
ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ

: - ไมมี -

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน เวน
แตในเรื่องที่ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อขายสินทรัพยที่สําคัญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ หรือตามหนวยงานอื่น ๆ กําหนด เปนตน
2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจําป
3. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
และกฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรัพ ย แ ละตลาดหลักทรัพ ย รวมถึ ง ประกาศข อ บั ง คั บ และ/หรือระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ตําแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ
4. พิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหาร พรอมทั้งกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
5. พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิ จ ารณาจากคุ ณสมบั ติ แ ละลัก ษณะต อ งห า มของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยฯ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทตอไป
6. พิจารณากําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจผูกพันบริษัท
7. แตงตั้ งบุค คลอื่ นใดใหดํ าเนิ นกิจ การของบริษัท ภายใต การควบคุมของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอํานาจเพื่อให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
8. พิจารณาอนุ มัติ การทํา รายการไดมาหรือจํา หน ายไปซึ่ งสินทรัพย เว นแตรายการดั งกลา วจะตอ งได รับ อนุมั ติจ ากที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
ตลาดหลักทรัพยฯ
9. พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ใน
การพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพยฯ
10. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทมีกําไรพอสมควรที่จะทําเชนนั้น และ
รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการ
มอบอํานาจ หรือมอบอํ านาจช วงที่ ทํา ใหค ณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษั ท สามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทั้งบริษัทและ
บริษัทยอย

หนาที่ 2.9 - 2

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
ตามขอกําหนดในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดใหคณะกรรมการตองจัด
ใหมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัท คือ นายวรเดช เปยม
สุวรรณ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน
2) เก็บ รักษารายงานการมี สว นได เสีย ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริห าร และสง สําเนารายงานดังกลา วให ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงาน
3) จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับการแสดงขอมูลดังตอไปนี้ รวมทั้งดูแลใหมีการเก็บรักษา
เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหถูกตองครบถวนและสามารถตรวจสอบไดในระยะเวลาไมนอยกวาหาปนับแตวันที่มี
การจัดทําเอกสารหรือขอมูลดังกลาว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานขางตน ใหหมายความรวมถึงการเก็บรักษาดวยระบบคอมพิวเตอรหรือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูไดโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงขอความ
(1) การใหขอมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถือหุน
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผย
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผูทําคําเสนอซื้อหุนของบริษัทจากผูถือหุนเปนการทั่วไป
(4) การใหขอมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป ตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดตอไป
5) ตองปฏิ บัติ หนา ที่ด วยความรับผิดชอบ ความระมัด ระวั ง และความซื่อ สัต ยสุจ ริต รวมทั้งต องปฏิ บัติ ใหเ ปน ไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน และไมกระทําการใดอัน
เปนการขัดหรือแยงกับประโยชนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
6) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญูชนผูประกอบธุรกิจเชนนั้นจะพึงกระทําภายใต
สถานการณอยางเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจไดกระทําไปดวยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปน
สําคัญ
(2) การตัดสินใจไดกระทําบนพื้นฐานขอมูลที่เชื่อโดยสุจริตวาเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจไดกระทําไปโดยตนไมมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตําแหนงไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งเลขานุการบริษัทคน
ใหมภายในเกาสิบวันนับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตําแหนงหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได

หนาที่ 2.9 - 3

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

9.1.2

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายนาม
ตําแหนง
1. พล.ต.ท.นพ. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางวิภาวี
บุณยประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายคเชนทร
เบญจกุล
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์ เปนกรรมการตรวจสอบผูมีความรูประสบการณดานบัญชีและการเงิน

โดยมี นายอนุพันธ วนานุกูล เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทและบริษัทยอย มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได
2. สอบทานให บริษั ทและบริษัท ยอย มีระบบควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิ จารณาแต งตั้ง โยกย าย เลิกจ างหัว หนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือ หนวยงานอื่ นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิ บัติง านของบริษั ทและบริษัท ยอย ใหเป นไปตามกฎหมายว าดว ยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย
รวมถึ ง พิจ ารณาคา ตอบแทนการตรวจสอบบั ญชี โดยคํ านึ งถึ ง ความน า เชื่ อ ถือ ความเพีย งพอของทรัพ ยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทยอย ถึง
ความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอย
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและนั กลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หนาที่ 2.9 - 4

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน การทบทวน
นโยบายการบริห ารทางการเงินและบริหารความเสี่ย ง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุ รกิ จของผูบริหาร
ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัท ในรายงานสําคัญๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก บท
รายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร (MD&A) เปนตน
ทั้ ง นี้ กรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท า นของบริ ษั ท มาจากกรรมการอิ ส ระที่ คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ 16 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
9.1.3

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 9 ทาน ดังนี้
รายนาม
ตําแหนง
1. นายประสงค ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสัมพันธ หงษจินตกุล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมชาย
วงศสวางรัศมี
กรรมการบริหาร
4. นายณรงคฤทธิ์ ภักดีสถิตยวรา
กรรมการบริหาร
5. นายธัช
ธงภักดิ์
กรรมการบริหาร
6. นายวันชัย
เรืองทรัพยเอนก
กรรมการบริหาร
7. นายพงศธร
ธาราไชย
กรรมการบริหาร
8. นายธีรธร
ธาราไชย
กรรมการบริหาร
9. นายนพรัตน นรินทร
กรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวอติกานต ศรีอินทร เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปของ
บริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมการดําเนินธุ รกิจของบริษัท ให เปนไปตามนโยบายธุรกิจ เป าหมาย แผนการดํ าเนินงาน กลยุทธธุ รกิจ และ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเอื้อตอสภาพธุรกิจ
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใชจายเงิน
เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การใชจายเงินเพื่อการลงทุน และใชจายเพื่อการดําเนินงานตาง ๆ ภายใต
วงเงินที่กําหนดไวตามตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปที่ไดประกาศไว (ตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปฉบับแกไขลาสุดมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2555)
5. กํ า หนดโครงสร า งองค ก รและการบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยครอบคลุ ม ทั้ ง เรื่ อ งการคั ด เลื อ ก
การฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจางของพนักงานของบริษัท ที่เปนคณะผูบริหาร หรือผูบริหารระดับสูง โดยอาจ
มอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูมีอํานาจลงนามในสัญญาจางแรงงาน
6. กํากับดูแล และอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และอาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทําการ อยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
หนาที่ 2.9 - 5

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

8. คณะกรรมการบริหารจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทโดยทันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณทุจริต หรือมีเหตุสงสัย
วามีการทุจริต การฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําผิดปกติเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงและฐานะการเงิน
ของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ การมอบอํานาจดั งกลาวขางตนใหแกค ณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่ กรรมการบริหาร หรือ
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง มี สว นได เ สีย หรือ อาจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน อื่ น ใดกั บ บริษั ท หรือ บริษั ท ย อ ย ให
กรรมการบริหารซึ่ งมีสวนได เสียในเรื่อ งใด ไมมี สิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในเรื่องนั้ น ซึ่ง การอนุมั ติรายการที่อ าจมีค วาม
ขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวตองดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ
และการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
9.1.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายนาม
ตําแหนง
1. นายวันชัย
วชิรวัฒนะธํารง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายประวัติ
กิติพงศไพโรจน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกานตณัฐ ฉายเพิ่มศักดิ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กํากับดูแลการพัฒนา และมีสวนรวมในการวิเคราะหกลยุทธการบริหารความเสี่ยงขององคกรประจําป
2. พัฒนาและกลั่นกรองระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได และชวงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได
3. ใหทิศทางและวิธีการสอดสองดูแลแกหัวหนาเจาหนาที่บริหารความเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
5. ประเมินรายงานความเสี่ยงของบริษัท
6. สอบทานผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายและแผนงานที่ไดกําหนดไวทุกไตรมาส
9.1.5

คณะผูบริหาร (Management Team)
รายนามคณะผูบริหาร ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
รายนาม
ตําแหนง
1. นายสัมพันธ หงษจินตกุล
กรรมการผูจัดการ
2. นายธัช
ธงภักดิ์
รองกรรมการผูจัดการ
3. นายสมชาย วงศสวางรัศมี
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายโครงการ
4. นายพงศธร ธาราไชย
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและธุรการ
5. นายนพรัตน นรินทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
6. นางวรภรณ ชาวนา
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
กําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจํา ปที่ฝายบริหารจั ดทํา เพื่ อนํ าเสนอให คณะกรรมการบริห ารพิ จารณาอนุมั ติ
รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน

หนาที่ 2.9 - 6

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน)

3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัท อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาจากภายใน
หรือภายนอกบริษัท
4. มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใชจายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และคาใชจาย
ในการดําเนินงาน คาใชจายในการบริหาร และรายจายลงทุนใหเปนตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษั ท หรือ คณะกรรมการบริหาร ภายใต วงเงิ นที่กํ าหนดไวต ามตารางอํา นาจอนุ มัติ ทั่วไปที่ ได ประกาศไว (ตาราง
อํานาจอนุมัติทั่วไปฉบับแกไขลาสุดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2555)
5. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัท ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือสถาบันการเงิน เพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
6. พิจ ารณาผลกํ า ไรและขาดทุ น ของบริษัท การเสนอจ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาลหรือ เงิ น ป น ผลประจํ า ป เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
7. ดําเนิ นการใดๆ เพื่อ สนับ สนุนการดํา เนิน งานของบริษัท ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ งอยูภ ายใต
นโยบายคณะกรรมการบริษัท
ทั้ง นี้ กรรมการผูจัด การจะอยู ภ ายใต ก ารบั งคั บ บั ญชาและรายงานโดยตรงต อ คณะกรรมการบริห าร และให
กรรมการผูจัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนดไว
อนึ่ง กรรมการผูจัดการไม มีอํานาจในการดํ าเนิ นการใดๆ ที่เกี่ย วกับ รายการหรือเรื่อ งที่ก รรมการผูจั ดการ หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทําขึ้นกับบริษัท
หรือบริษัทยอย (ถามี) ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของประกาศกําหนด
คณะกรรมการบริษัท มีอํ านาจในการแก ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํ านาจหนา ที่ข องกรรมการผูจัด การไดต ามที่
จําเปนหรือเห็นสมควร
สรุปตารางอํานาจอนุมตั ิทั่วไป

ตําแหนง

อํานาจอนุมัติ (บาทตอรายการ)
การทําขอตกลงรับงานบริการ
เงินลงทุน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ

คาใชจายทั่วไป

เกินกวา 20,000,000
เกินกวา 50,000,000

2,000,000 – 20,000,000

เกินกวา 2,000,000

2,000,000 – 50,000,000

ไมเกิน 2,000,000

100,000 – 2,000,000

ไมเกิน 2,000,000

---

20,000 – 100,000

---

---

ไมเกิน 20,000/1

หมายเหตุ : – ตารางอํานาจอนุมัติทั่วไปฉบับแกไขลาสุดมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 มิถุนายน 2555
/1 – ยกเวนผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและธุรการ ซึ่งขอปรับเพิ่มเปนวงเงินไมเกิน 100,000 บาทตอ
รายการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งนี้การขอปรับเพิ่มดังกลาวผานการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เปนที่เรียบรอยแลว
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9.2 การสรรหาคณะกรรมการและผูบริหาร
โดยบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัท ตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ.12/2543 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมและการ
อนุญาต ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 และตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยขอกําหนดเกี่ยวกับผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารทุกทาน ตองไมมีประวัติกระทําผิด
ตามกฎหมายในระยะ 10 ป ย อ นหลัง ก อ นวั น ยื่ น คํ า ขออนุ ญาต รวมทั้ ง ไม มี ป ระวั ติ ถู ก พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุด ให เ ป น บุ ค คล
ลม ละลาย ไม เ ป น บุ ค คลที่ ฝา ฝน ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ง มติ ค ณะกรรมการ หรือ ข อ ตกลงการจดทะเบี ย น
หลัก ทรัพ ยกั บ ตลาดหลักทรัพย ฯ ตลอดจนหนั ง สือ เวีย นที่ต ลาดหลัก ทรัพ ย ฯ รวมทั้ ง ขอ พิ พาทหรือ การถูก ฟ องรองที่ อ ยู
ระหวางตัดสิน
 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริษัท
1. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายกําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
2.1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามจํานวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
2.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป ใหกรรมการออกจากตําแหนงอยางนอยหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะออกแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่
ออกไปนั้น ชอบที่จะไดรับการแตงตั้งเขาดํารงตําแหนงกรรมการไดอีก หากที่ประชุมไดเลือกเขาดํารงตําแหนงใหมอีก
ครั้ง กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก
สวนที่หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตํ าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุ อื่นนอกจากถึง คราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน
แตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยั ง เหลือ อยูข องกรรมการที่ ตนแทน มติข องคณะกรรมการในการแต งตั้ ง บุ คคลเขา เป นกรรมการแทนต อ ง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
6. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได
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8. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตาม
ขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
 องคประกอบและการสรรหากรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต องได รับ การแต งตั้ งจากคณะกรรมการบริษัท ให ดํา รงตํา แหน งกรรมการ
บริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดาน
การบัญชีและการเงิน วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป นับจาก
วันที่มีมติแตงตั้ง และเมื่อครบวาระแลว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนยังไมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป จนกวาคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือ
หุนจะไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเปนไปตาม
วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะตองเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติ
เปนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
- ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับ รวมการถือหุน ของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย
นั้นๆ ดวย
- ไมเ ปน หรือเคยเป นกรรมการที่ มีสวนรว มบริหารงาน ลูกจ าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่ ได เงิน เดื อนประจํ า หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคํา
ขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่
ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
- ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
- ไมมี หรือเคยมีค วามสัมพั นธ ทางธุ รกิ จกั บบริษั ท บริษัท ใหญ บริษัท ยอ ย บริษัท รว ม ผูถื อหุ นรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน
หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
- ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษั ทยอย บริษัทรวม ผูถือหุ นรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
- ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
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-

-

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพ นั้น เวน แต จะได พน จากการมีลักษณะดัง กลาวมาแลวไมน อยกว า 2 ป กอ นวั นที่ ยื่น คํา ขออนุ ญาตต อ
สํานักงาน
ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เป น หุน สว นที่ มี นั ยในหา งหุ นสว น หรือเป น กรรมการที่ มีสว นรว มบริห ารงาน ลูก จา ง พนั ก งาน ที่ป รึก ษาที่ รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
กรรมการอิสระตามคุ ณสมบัติขางตน อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให ตัดสินใจในการดําเนิ น
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
- ไมเป นกรรมการที่ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให ตัดสินใจในการดําเนินกิจ การของบริษัท บริษั ทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ
- ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
- มีค วามรูแ ละประสบการณเ พี ยงพอที่ จ ะสามารถทํ า หน า ที่ใ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ ง นี้ ต องมี กรรมการ
ตรวจสอบอยางนอยหนึ่ งคนที่มี ความรูแ ละประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนา ที่ในการสอบทานความ
นาเชื่อถือของงบการเงินได
- มีห น า ที่ ใ นลัก ษณะเดี ย วกั บ ที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศตลาดหลัก ทรัพ ย แ หง ประเทศไทยว า ด ว ยคุ ณสมบั ติ แ ละ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีจํานวนไมเกิน 9 ทาน และจะตองเปนกรรมการบริษัทหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัท
โดยในตําแหนงตอไปนี้ใหถือเปนกรรมการบริหารของบริษัทโดยตําแหนง ดังนี้
(1) กรรมการผูจัดการ
(2) รองกรรมการผูจัดการ
(3) ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายโครงการ
(4) ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการเงินและธุรการ
(5) ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ทั้งนี้ กํ าหนดใหที่ ประชุม ของผูอํ านวยการโครงการเป นผูเสนอชื่ อผูอํานวยการโครงการที่เ หมาะสมเขา เป น
กรรมการบริห าร ต อ คณะกรรมการบริษั ท เพื่ อให ค ณะกรรมการบริษั ทเป น ผูแต ง ตั้ ง บุค คลดั ง กลา วเพื่อ ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหาร อีกไมเกินจํานวน 2 คน โดยกรรมการบริหารที่มาจากการแตงตั้งนี้ มีวาระดํารงตําแหนงไดคราวละ 2 ป
และดํารงตําแหนงตอกันไดไมเกินคราวละ 2 สมัย และกําหนดใหกรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผูเขาเปนกรรมการบริหาร
ได ตามเห็นสมควรอีกไมเกินจํานวน 2 คน
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 องคประกอบและการสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจํานวนไมเกิน 3 คน ซึ่งจะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 องคประกอบและการสรรหากรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่อยูในคณะกรรมการ
บริห ารขณะที่ ทํ า การคั ดเลือ กเพื่ อ นํา เสนอให คณะกรรมการบริษัท เป นผูอ นุ มัติ แ ต งตั้ ง บุ คคลที่ ถูก เสนอชื่ อ เข า มาดํ า รง
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ กรรมการผูจัดการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป และเปนตอเนื่องกันไดไมเกินคราวละ 2 สมัย
9.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
9.2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ก. คณะกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2555 (กอนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด) เมื่อวันที่
11 เมษายน 2555 ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 2.00 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
 เบี้ยประชุม
ตําแหนง
คาเบี้ยประชุมตอครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท
15,000 บาท
กรรมการบริษัท
10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
 คาตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท แตทั้งนี้สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ของ
กําไรสุทธิกอนหักภาษี และใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรคาตอบแทนพิเศษนี้แกกรรมการแตละทาน
ตามความเหมาะสม
สถิติการเขาประชุมของกรรมการบริษัท ในป 2552-2554 และป 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายประสงค
นายสัมพันธ
นายพงศธร
นายอาทิตย
พล.ต.ท.น.พ นุกูล
นางวิภาวี
นายคเชนทร

ธาราไชย
หงษจินตกุล
ธาราไชย
หงษจินตกุล
เจียมอนุกูลกิจ
บุณยประสิทธิ์
เบญจกุล

ป 2552
ป 2553
กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริษัท
4/4
2/2
4/4
2/2
-

ป 2554
กรรมการ
บริษัท
8/8
8/8
-

ป 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)
กรรมการ กรรมการ
บริษัท/1 ตรวจสอบ/2
4/4
--4/4
--2/4
--2/4
--2/4
2/2
2/4
2/2
2/4
2/2

หมายเหตุ : - แสดงจํานวนครั้งที่กรรมการเขารวมการประชุม / จํานวนครั้งการประชุม
/1- กรรมการลําดับที่ 3-4 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2555
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/2- กรรมการลําดับที่ 5-7 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2555 และไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555

สรุปคาตอบแทนกรรมการบริษัท ในป 2552-2554 และป 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)
ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 (ม.ค.-มิ.ย.)
รายชื่อคณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท ตรวจสอบ
1. นายประสงค
ธาราไชย
30,000
2. นายสัมพันธ
หงษจินตกุล
20,000
3. นายพงศธร
ธาราไชย
20,000
4. นายอาทิตย
หงษจินตกุล
20,000
5. พล.ต.ท.น.พ นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
20,000
30,000
6. นางวิภาวี
บุณยประสิทธิ์
20,000
20,000
7. นายคเชนทร
เบญจกุล
20,000
20,000
หมายเหตุ : กรรมการบริษัทตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทจนถึงเดือนเมษายน 2555 ไมขอรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้กรรมการที่ดํารงตําแหนงผูบริหารบริษัทดวย จะไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารเทานั้น

ข. คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทจายคาตอบแทนผูบริหารในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนตน
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ป 2555 (ม.ค.-มี.ค.)
คาตอบแทนผูบริหาร
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท) (คน) (ลานบาท)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
7
20.55 7
22.31
7
30.87 6
6.87
(ไมรวมคาตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัท)
รวม
20.55
22.31
30.87
6.87
หมายเหตุ : - คาตอบแทนผูบริหารรวมคาตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน
- ไมรวมคาตอบแทนของกรรมการบริหาร 2 ทาน คือ นายณรงคฤทธิ์ ภักดีสถิตยวรา และนายนพรัตน นรินทร ซึ่งไดรับเงินเดือน
โบนัส และสวัสดิการในตําแหนงผูอํานวยการโครงการ และกรรมการบริหารอีก 1 ทาน คือ นายธีรธร ธาราไชย ซึ่งไดรับเงินเดือน
โบนัส และสวัสดิการในตําแหนงวิศวกรโครงการ

9.2.2

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี-
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9.3

การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) รวมทั้งไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และกอ ใหเกิดความเปน ธรรมกับทุกฝายที่
เกี่ยวของกับบริษัท ซึ่งสามารถอธิบายได ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดหรือการรอน
สิทธิของผูถือหุน รวมถึงไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ และไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางความ
มั่นใจวาผูถือหุนจะไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทุกทานทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของกิจการอยางสม่ําเสมอ โดยการแจงใหผูถือ
หุนทราบโดยตรงหรือผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
2. การจัดประชุมผูถือหุน บริษัทจะเลือกใชสถานที่ที่สามารถเดินทางไปไดสะดวก รวมถึงเลือกวันและเวลาที่เหมาะสม
3. บริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ อยางเพียงพอสําหรับ
การพิจารณา ใหลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท และ/หรือตามที่กฎหมาย
กําหนด และกําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลงมติของผูถือหุนในทุกวาระ รวมถึง
กําหนดใหมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบในวาระสําคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกําหนด
4. กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัทไดถือปฏิบัติใหมีการแถลงแกผูถือหุนใหทราบถึงสิทธิตามขอบังคับของบริษัท การ
ดําเนินการประชุม วิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคําถามใดๆ ตอที่ประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดํารงตําแหนงเฉพาะเรื่องตางๆ ไดเขารวม
ประชุมเพื่อใหขอมูลและตอบขอซักถามตางๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาใหอยาง
เหมาะสม โดยจะกําหนดเวลาในการประชุมใหผูถือหุนไดมีโอกาสสอบถามหรือแสดงความเห็นและขอเสนอแนะตางๆ
ไดอยางเต็มที่
5. หลังเสร็จสิ้นการประชุมผูถือหุน บริษัทจะแจงมติที่ประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีกอนตลาดหลักทรัพยฯ
เปดทําการซื้อขายหลักทรัพยรอบถัดไป และบริษัทจะมีการบันทึกการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุม
ถูกตอง ครบถวน รวมถึงรายละเอียดกรรมการที่เขารวมประชุม การแจงคะแนนนับทุกๆ วาระ และขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นที่สําคัญ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได โดยแจงรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ภายใน 14
วันนับจากวันที่ประชุมผูถือหุน
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกทานอยางเทาเทียม โดยมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทจะจัดสงหนังสือมอบอํานาจโดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 ทาน ใหผูถือหุนไดพิจารณาคัดเลือก
เปนผูรับมอบอํานาจในการประชุมผูถือหุนและลงมติในวาระตางๆแทน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผู
ถือหุนดวยตนเองได เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงมติในแตละวาระไดเอง
2. กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทเพื่อขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม
นอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาวาระ
ดัง กลา วเป นประโยชน ต อบริษั ท และผูถื อหุ น ทางบริษัท มีน โยบายที่ จ ะอํ า นวยความสะดวกในการนํา เสนอวาระ
ดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดําเนินการแจงเพิ่มวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยฯ
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3. กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัท เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยได
แจงความประสงคผานมายังบริษัท พรอมจัดสงข อมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบั ติและหนังสือแสดงความ
ยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทมี
นโยบายที่จะเสนอบุคคลดังกลาวเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในแตละป เพื่อใหผูถือ
หุนพิจารณาลงมติตอไป
4. บริษัทมีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดในคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานในหัวขอ
จริยธรรมและบทลงโทษทางวินัย ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ
5. บริษัทมีนโยบายและวิ ธีการปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร ใช ประโยชน จากขอมูลสําคัญอันมี ผลตอการลงทุน โดย
บริษัทจะแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีกอนตลาดหลักทรัพยฯ เปดทําการ
ซื้อขายหลักทรัพยรอบถัดไป โดยกรรมการและผูบริหารบริษัทจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกครั้งที่มีการซื้อ
หรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการตอสํานักงาน ก.ล.ต.
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสีย และไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปน ผูถือหุน พนักงาน ผูบริหาร ลูกคา กิจการคู
คา ตลอดจนสังคมจะไดรับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังไดเสริมสรางความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ เพื่อให
สามารถดําเนินกิจการตอไป มีความมั่นคง และตอบแทนผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝาย เพื่อสรางความสําเร็จในระยะ
ยาว โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้
1. ปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียมเปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
2. การซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงือ่ นไขทางการคา รวมถึงปฏิบัติตอคูคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
3. เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา มีความรับผิดชอบตอลูกคาในการใหบริการ
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลงกับเจาหนี้ที่ใหการสนับสนุนเงินกูแกบริษัท
5. ประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไมสุจริต เพื่อทําลายคูแขงทางการคา
6. มีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม รวมทั้งใหการสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมใน
วาระและโอกาสที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)
บริษัท มีชองทางติดตอ เพื่อ เผยแพรขอ มูลและขา วสารผานเว็บไซตข องบริษัท www.pps.co.th โดยบริษัท มี
นโยบายที่จะใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลาและเทาเทียมกันแกนักลงทุน และผูที่
เกี่ยวของทราบ ทั้งในสวนของขาวสาร ขอมูลบริษัท รายงานทางการเงิน ขอมูลที่นําเสนอแกนักวิเคราะหและนักลงทุน และ
ขอมูลสําคัญอื่นที่มีผลกระทบตอมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดยภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุญาตใหนําหุนสามัญเขาเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะมีชองทางในการติดตอกับนักลงทุนและชองทางในการเปดเผย
ขอมูลผานชองทางตางๆ ดังนี้
1. ขอมูลเผยแพรและขาวสารผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัท
2. ขอมูลทางการเงินผานเว็บไซต www.setsmart.com ซึ่งบริษัทจะนําสงขอมูลงบการเงินทุกครั้งพรอมกับขอมูลที่จัดสง
ไปยังตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน ก.ล.ต.
3. แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (Annual Report)
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หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษั ท มีสว นรว มในการกํ า หนดนโยบาย เป า หมาย แผนธุรกิ จ และงบประมาณของบริษั ท
ตลอดจนกํ ากับ ดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปน ไปตามแผน และงบประมาณที่กํ าหนดไว อยางมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการและความรับผิดชอบ ดังนี้
1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย และกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน และ กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระและไมเปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการจึงทําใหเกิดการ
ถวงดุลอํานาจในการของกรรมการที่เปนผูบริหาร
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการแต ล ะคณะไว อ ย า งชั ด เจน โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ สงผลใหคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการไมมีอํานาจเบ็ดเสร็จ และ
มีการถวงดุลในมติที่สําคัญ ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) รวมทั้ง
กรรมการบริษัทจะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนของตนเองมีสวนได
เสียในการทํารายการนั้น
ทั้งนี้บริษัทไดแตงตั้งใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน โดยปจจุบันบริษัทไดแตงตั้ง บริษัท สูความสําเร็จ จํากัด ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเปน
ผูประเมิน ระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึ งทํ าหน าที่ ให คํา ปรึก ษา ตรวจสอบ ประเมิ น และติด ตามผลของระบบ
ควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และตองรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการและดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวของกับบริษัทมหาชนจํากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ป ระชุม จะสง เสริม ใหมีก ารใช ดุลยพิ นิจที่รอบครอบและจัดสรรเวลาให อยา ง
เพียงพอในการประชุม เพื่อที่ จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสํา คัญไดอยา งครบถวนโดยทั่วกั น
โดยบริษัทจะนําสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุม พรอมทั้งกําหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุ
จําเปน นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
3) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ
อยางสม่ําเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทําและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทไดจัดใหคณะกรรมการทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง โดยเริ่มถือปฏิบัติในป 2555 โดยใหกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม
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เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะไดทําการวิเคราะหและหา
ขอสรุปเพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป
5) การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
บริษัทจะสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนา ที่ รวมทั้ง พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยู
เสมอ โดยหลัก สูตรที่กรรมการบริษัทควรเขา รวมสัมมนาอย างนอยจะเปน หลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัท ไทย (IOD) ซึ่ งไดแ ก หลัก สูต ร Directors Certification Program (DCP) หลัก สูต ร Directors Accreditation
Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ทั้งนี้
เพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการพัฒนาบริษัทตอไป
6) ความสัมพันธกับนักลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตอผูถือหุน นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดย
ข อ มู ลที่ เ ป ด เผยจะต อ งมี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น โปรง ใส ทั่ ว ถึ ง และทั น เวลา ซึ่ ง รวมถึ ง รายงานทางการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน ขอมู ลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข อง ตลอดจนขอมู ลที่มี ผลกระทบต อราคาหลักทรัพย ของบริษัทตามหลักการกํ ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดี โดยจะเผยแพรขอมูลและขาวสารตางๆ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของไดใชประกอบการตัดสินใจ
ลงทุ น โดยผา นช องทางตา งๆ ทั้ ง จากการจั ด สง เอกสารทางไปรษณีย สื่อการเผยแพรข อ มูลของตลาดหลัก ทรัพ ย แ ละ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซดของบริษัท
ในสวนของงานนั ก ลงทุ น สัม พั น ธ (Investor Relation) บริษัท ยั งไม ไ ดจั ด ตั้ง หน วยงานขึ้ น มาเฉพาะ แต ไ ด
มอบหมาย คุณพงศ ธร ธาราไชย เปน ผูดูแ ลการติด ตอ สื่อสารกั บนัก ลงทุน ผูถือ หุน นัก วิเคราะห และผูที่เ กี่ยวของ ซึ่ ง
สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท 02-718-2785-9 ทั้งนี้ บริษัทมีแผนงานที่จะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธ
ขึ้นมาเปนหนวยงานเฉพาะดานเพื่อดูแล รับผิดชอบสวนงานนักลงทุนสัมพันธในอนาคต
9.4 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายหามกรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยต อ
สาธารณชนเพื่อประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผูบริหารในการนํา
ขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น ดังนี้
1. ดําเนินการแจงผูบริหารในฝายตาง ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
2. ดํ า เนิ น การสง หนั ง สือ เวี ย นแจ ง ให ผูบ ริห ารทราบว า ผูบ ริ ห ารที่ ไ ด รับ ทราบข อ มู ลภายในที่ เ ป น สาระสํา คั ญ ซึ่ ง มี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา
1 เดือ น และหา มไม ให เป ด เผยข อมู ลที่เ ปน สาระสําคั ญนั้น ตอ บุค คลอื่ น กอ นที่ง บการเงิน หรือ ขอ มูลภายในนั้น จะ
เปดเผยตอสาธารณชน พรอมกับไดวางมาตรการลงโทษและแจงใหทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแตตักเตือนดวยวาจา
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงานตามลําดับ
3. กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน และขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย และมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัท ภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวัน
สิ้นงวดบัญชี
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ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการดําเนินการดังกลาว บริษัทมีนโยบายใหผูบริหารที่มีหนาที่
จัด ทํ า รายงานการถือ ครองและการเปลี่ย นแปลงการถื อ หลัก ทรัพ ย ต ามมาตรา 59 แจง ให คณะกรรมการบริห ารทราบ
นอกจากนั้น บริษัทไดแจงใหกรรมการและพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของกับขอมูลภายในทราบเปนลายลักษณอักษรและให
ปฏิบัติตามโดยเครงครัด หากผูใดฝาฝนจะถูกลงโทษตามที่กําหนดไว
9.5 บุคลากร
9.5.1 จํานวนบุคลากร (ไมรวมผูบริหาร)
ในป 2552-2554 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทมีจํานวนบุคลากรตําแหนงตางๆ ดังตอไปนี้
จํานวนพนักงาน (คน)

ตําแหนง
ผูอํานวยการโครงการ
ผูจัดการโครงการ
วิศวกรโยธา
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟา,
สถาปนิก
ชางเทคนิค
บัญชีและการเงิน
ฝายสํานักงานเลขานุการและธุรการ
แมบานและพนักงานขับรถ
รวม

2552
10
26
33
17
20
10
59
5
25
7
212

ณ 31 ธันวาคม
2553
2554
10
12
26
32
36
44
18
22
18
25
10
10
60
67
5
5
27
30
7
7
217
254

ณ 31 มีนาคม
2555
12
34
48
23
26
12
69
6
32
7
269

9.5.2

ผลตอบแทนรวมของบุคลากร
บริษัทจายคาตอบแทนบุคลากรในรูปเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการตางๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เปนตน
รายการผลตอบแทน
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ
รวม

ป 2552
114.55

ป 2553
123.19

ป 2554
124.74

(หนวย : ลานบาท)
ป 2555 (ม.ค.-มี.ค.)
38.39

114.55 123.19 124.74
38.39
หมายเหตุ : ในอดีตที่ผานมา ผูอํานวยการโครงการ (Project Director) บางทานรับคาตอบแทนในรูปแบบคาวิชาชีพอิสระ
ทั้งนี้ ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 เปนตนไป ผูอํานวยการโครงการทุกทานจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบคาจาง
ประจํา ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาตําแหนง คาทํางาน โบนัส และสวัสดิการตางๆ

9.5.3

ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
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9.5.4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยเนนการสงเสริมและการ
ใหความรูเพื่อพัฒนาความสามารถใหแกบุคลากรของบริษัท โดยการจัดใหมีการฝกอบรมภายในบริษัทและจัดสงพนักงาน
เขารับการอบรมกับหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ควบคูไปกับการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงภายใต
การควบคุมดูแ ลและคํ าแนะนํ าจากผูบังคับ บัญชา โดยในการปฏิบัติงาน บริษั ทไดกํา หนดใหมีการเวียนการทํางานของ
บุคลากรในแตละโครงการ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทไดเรียนรูงานที่ หลากหลายและกวา งมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่ ม
ทักษะความรูและความชํานาญในการทํางานใหกับบุคลากรของบริษัทอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสําคัญกับการ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานอยางตอเนื่องตามความ
เหมาะสม
ในอนาคตบริษัทมีแผนที่เปดสถาบันฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพของวิศวกร ใหมีความรูความชํานาญยิ่งขึ้น
เพื่ อ เป น ศูน ย ก ลางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริษั ทตลอดจนวงการวิ ศ วกรรมเพื่ อรองรับ การเป ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ใน พ.ศ.2558
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