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9. การจัดการ
9.1 โครงสรางการจัดการ ณ วันที่ 6 กันยายน 2556
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร

*

แผนกโอนกรรมสิทธิ์
หมายเหตุ * บริษัทไดวาจาง บริษัท แอค คอนซัลท เซอรวิส จํากัด เปนผูตรวจสอบภายใน
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บริษัทมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดแนวนโยบายในดานตางๆ ของบริษัทจํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ย ง คณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดคาตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการตางๆเหลานี้ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ
1. คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีจํานวน 11 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. นายพระนาย
2. ดร. อาภา
3. น.ส.สุณี
4. พลโทหญิงสําอางค
5. นายสมชัย
6. รศ. สุทัศน
7. นายสมศักดิ์
8. ดร. การุญ
9. นางนงลักษณ
10. พ.ต.อ. สุวิทย
11. นายวีระพล

สุวรรณรัฐ /1
อรรถบูรณวงศ
สถตินันท
ทองปาน
เพียรสถาพร
รัตนเกื้อกังวาน
อรรถบูรณวงศ
จันทรางศุ
วนธรรมพงศ
ตันโสด
อรรถบูรณวงศ /1

ตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ : /1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
โดยมีนางศรัณยธร ศรีสุนทร เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งสําเร็จการศึกษาปริญญาโทการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมีกําหนดการที่จะ
ไดรับการอบรบหลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program (CSP) กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในวันที่ 1011 มิถุนายน 2557 รุนที่ 57/2014

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ ดร. อาภา อรรถบูรณวงศ คุณสุณี สถตินันท และคุณสมศักดิ์ อรรถ
บูรณวงศ สองในสามลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทแลว ใหคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
หนาที่ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่บริหารบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
2) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท
ควบคุมกํากับดูแลการบริหารจัดการของฝายบริหารหรือของบุคคลใด ๆ ซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดังกลาว เพื่อใหฝาย
บริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นไดปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด
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3) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติน โยบายแนวทางและแผนการดําเนินงาน
สําหรับโครงการลงทุนขนาดใหญของบริษัท ตามที่ไดรับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝายบริหาร
4) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่แตงตั้ง มอบหมายหรือแนะนําใหอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
5) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ
การดําเนินงานของบริษัท
6) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่กํากับใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูติดตามและดําเนินการรวมและประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7) คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จําเปน และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นวา
เหมาะสมและเพื่อผลประโยชนของบริษัท
ทั้งนี้เรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริษัท จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไดแก
ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุน และ
ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการใหเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายให
บุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุนกูของบริษัท
ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
ช) การอื่นใดที่กําหนดไวภายใตบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ เรือ่ งใดที่กรรมการมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียหรือมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการเกี่ยวโยงกันการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงิน โดย ณ 28 กุมภาพันธ 2557 มี
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
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ชื่อ – สกุล
1. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน/1
2. นายสมชัย
เพียรสถาพร
3. รศ.สุทัศน
รัตนเกื้อกังวาน /1

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ /1 เปนกรรมการตรวจสอบผูที่มีความรูทางดานบัญชีและการเงินโดย
1. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน จบการศึกษาปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร / Financial Management (Finance Academy Ft. Benjamin Harrison, US. Army) / Resources
Management (International Defense Resources Management Institute US. Navy) / วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 44 /
Director Accreditation Program รุนที่ 20 ป 2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. รศ. สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน จบการศึกษา Maitrise es Sciences Economiques (Gestion Industrielle)Universite’ de Toulouse I,
France / ปริญญาโท: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารอุตสาหกรรม)/ Director Accreditation Program รุนที่ 94 ป 2012 สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันายน 2556ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังตอไปนี้
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบ
บัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวางการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท
2) สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดย
สอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน
3) พิจารณาความเปน อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความเปนอิสระ ความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรปริมาณงานตรวจสอบของสํานัก งานสอบบัญชี และ
ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทํางานตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดย
ไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละครั้ง
6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยง ทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย รวมถึงใหความเห็นถึง
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาวโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัท
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย
8) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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10) มีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จําเปนในเรื่องตางๆ รวมถึงการแสดงความเห็นที่เปน
อิสระจากที่ปรึก ษาทางวิช าชีพอื่น ใดเมื่อเห็น วาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท เพื่อใหก ารปฏิบัติง านภายใตหนาที่ความ
รับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดี
3. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. ดร. อาภา

อรรถบูรณวงศ

ประธานกรรมการบริหาร

2. น.ส.สุณี

สถตินันท

รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์

อรรถบูรณวงศ

กรรมการบริหาร

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังตอไปนี้
1) จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เปาหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธทางธุรกิจและงบประมาณประจําป
ของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
2) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายทางธุรกิจ เปาหมายแผนการดําเนินงาน กลยุทธทาง
ธุรกิจ และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
3) กําหนดโครงสรางองคกร และอํานาจการบริหารจัดการโดยใหครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การวาจาง การ
กําหนดผลประโยชนตอบแทน การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานของบริษัท
4) อาจแต ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคนกระทํ า การอย า งหนึ่ ง อย า งใดแทนคณะ
กรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้น ๆ ได
5) มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใชจายในการดําเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อทรัพยสิน การใช
จายเงินลงทุนที่สําคัญเพื่อผลประโยชนของบริษัท อาทิเชน มีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินถาวร การใหกูยิม
หรือลงทุนอื่นๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตนในวงเงิน ไมเกิน 500 ลานบาท / มีอํานาจอนุมัติกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน ในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท / มีอํานาจอนุมัติเบิกคาใชจายในการดําเนินงาน และจําหนายสินทรัพยถาวรตอรายกาย
ในวงเงินตั้งแต 10 ลานบาท / มีอํานาจอนุมัติการกอภาระผูกพัน การอาวัล การค้ําประกัน ในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เปน
ตน
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือการมอบหมายให
บุคคลอื่นกระทําการแทนในกรณีดังกลาว รวมทั้งรายการที่กําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยสําคัญของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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4. ผูบริหาร
ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. ดร. อาภา

อรรถบูรณวงศ

ประธานกรรมการบริหาร / รักษาการผูอํานวยการฝายการตลาด

2. น.ส.สุณี

สถตินันท

กรรมการบริหาร

3. นายสมศักดิ์

อรรถบูรณวงศ

4. นางศรัณยธร
5. นางณัฎฐกานต
6. นายสงกรานต

ศรีสุนทร
เสาวภา
ศุภชวลิต

กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ผูอํานวยการฝายการเงิน-บัญชี
ผูอํานวยการฝายโครงการ

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร ดังตอไปนี้
ประธานกรรมการบริห ารมี หน าที่บริหารและควบคุ มบริ ษัท ให เปน ไปตามวัต ถุป ระสงค เบื้ องตน ของบริษัทโดย
ประธานกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบตอการดําเนินงานของบริษัททั้งดวยตนเอง หรือมอบหมายให
ผูบริหารอื่นในระดับถัดไปเปนผูดําเนินการแทน หนาที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารมีดังตอไปนี้
1) ควบคุมดูแล และใหคําแนะนําตางๆ ในการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแตละวัน
2) เขาดําเนินการหรือปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเปนไปตามนโยบายแผนการดําเนินงาน และงบประมาณตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3) เปนผูมีอํานาจในการดําเนินธุรกิจใดๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอตกลง คําสั่ง ตลอดจน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
4) มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย และผลประโยชนของบริษัท
และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในองคกร
5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละวันเพื่อเตรียมตัว และปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
6) มีอํานาจในการใหความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เชน การซื้อขาย การจัดหามา
ซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต คาใชจายในการดําเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจําหนายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพยสิน
และบริการ เพื่อผลประโยชนของบริษัท ตามรายละเอียดของอํานาจอนุมัติในการบริหารงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงการมอบอํานาจชวงในการดําเนินการดังกลาวขางตน เพื่อกอใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานของบริษัท
7) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวของจําเปน และเปนการ
ดําเนินธุรกรรมทางการคาปกติ เพื่อผลประโยชนของบริษัท
8) มีอํานาจอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินถาวร การใหกูยิมหรือลงทุนอื่นๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท
9) มีอํานาจอนุมัตกิ ูยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท
10) มีอํานาจอนุมัติเบิกคาใชจายในการดําเนินงาน และจําหนายสินทรัพยถาวรตอรายการ ในวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท
11) มีอํานาจอนุมัติการกอภาระผูกพัน การอาวัล การค้ําประกัน ในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท
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12) ปฏิบัติหนาที่อื่นใด ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนครั้งคราว
อํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางประธานกรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่มีสวนไดเสียกับบริษัท ตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมถือวาอยูภายใตขอบขายอํานาจของประธานกรรมการบริหารในการ
พิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกลาวไมวาโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําในนามของ
ตนเอง ในกรณีดังกลาว นิติกรรมนั้นจะตองนําเสนอเพื่อใหไดความเห็นชอบโดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนําเสนอไป
ยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย
ตอไป
คุณสมบัติของผูบริหาร
ผูบริหารขอรับรองวา เปนผูมีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจ มีการบริหารงานดวยความซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชนของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง มีความเขาใจและรับผิดชอบตอ
สาธารณชนและเปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.
8/2553 เรื่อง การกําหนดลักษณะขาดความนาไววางใจของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เมษายน 2553
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

1. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

2. รศ.สุทัศน

รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นายสมศักดิ์

อรรถบูรณวงศ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังตอไปนี้
1) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการของบริษัท
2) คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปนกรรมการ
ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
3) พิจารณาเสนอโครงสรางคาตอบแทนกรรมการ ไดแก คาตอบแทน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งดานการเงิน และอื่นๆ ตามตกลง
4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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6. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 6 กันยายน 2556 มีจํานวน 4 ทาน ประกอบดวย
ชื่อ – สกุล
1. ดร.อาภา

ตําแหนง

อรรถบูรณวงศ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายการุญ

จันทรางศุ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสุทัศน

รัตนเกื้อกังวาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี้
1) สอบทานและนําเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับไดใหแกคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
2) กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สําคัญ และดําเนินการใหองคกรมีการจัดการความ
เสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
4) นําเสนอความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท รวมถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการจัดการความ
เสี่ยงดานตางๆ ที่สําคัญใหกับคณะกรรมการบริษัท
5) ใหคําแนะนํากับบริษัทในดานงานบริหารความเสี่ยง และการพิจารณาแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง
6) ใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัท
7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ผังอํานาจอนุมัติรายการที่สําคัญ*
เรื่อง
1.การลงทุนในทรัพยสินถาวร
2.การใหกูยืมหรือลงทุนอื่นๆ เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้
3.การอนุมัติกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
4.การจําหนายสินทรัพยถาวร
5. การกอภาระผูกพัน การอาวัล การค้ําประกัน
6. การอนุมัติงบประมาณ ซื้อสินคาและบริการ เพื่อการขาย
7. การอนุมัติขอซื้อที่ดิน สินคา การวาจางกอสราง/การออกแบบ/
การควบคุมงานกอสราง และงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ
8. การอนุมัติขอซื้อทรัพยสินและการซอมแซม
9. การใหสวนลดกลุม VIP (ผูถือหุน กรรมการ พนักงานของบริษัท
หรือบุคคลที่มีคุณูปการกับบริษัท) ในสัญญาจะซื้อจะขาย

ประธานกรรมการบริหาร
ไมเกิน 1 ลานบาท
ไมเกิน 1 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาทตอ
รายการ
ไมเกิน 100 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 100 ลานบาท

คณะกรรมการบริหาร
ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 500 ลานบาท
เกินกวา 10 ลานบาท
ตอรายการ
ไมเกิน 500 ลานบาท
ไมเกิน 20 ลานบาท
ไมเกิน 500 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท
เกินกวา 10 ลานบาท
เกินกวา 10 ลานบาท
เกินกวา 500 ลานบาท
-

ไมเกิน 10 ลานบาท
ไมเกิน 100,000 บาท

ไมเกิน 50 ลานบาท
-

เกินกวา 50 ลานบาท
-
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*อํานาจอนุมัติรายการที่สําคัญดังกลาวมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จากมติการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556

ทั้งนี้ หากอํานาจในการกระทํานิติกรรมใดๆของผูบริหาร ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีขนาดรายการเขาขายตามที่กําหนดไวในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑในการทํารายการที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสิน หรือ หลักเกณฑในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน (“ประกาศ”) ใหยึดตามประกาศฯ
9.2 การสรรหาคณะกรรมการ/ผูบริหาร
9.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่ดานการสรรหาและพิจารณาโครงสรางคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทโดยเฉพาะ โดย
จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของกรรมการตามเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้งพิจารณาจากปจจัยในดานอื่นๆ มา
ประกอบกัน เชน ความรู ความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เปนตน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้ง (แลวแตกรณี) โดยการสรรหา
กรรมการบริษัทมีหลักเกณฑและขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผูถือหุน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย และกรรมการตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคราว ใหกรรมการพนจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการที่จะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดีหนึ่งในสาม ก็ใหใช
จํานวนที่ใกลเคียงกันกับหนึ่งในสาม แตไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ให
กรรมการผูที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวนั้นอาจไดรับ
เลือกตั้งใหมได
4. คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทนจะเป น ผู คั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ
เหมาะสมกับกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
5. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ โดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
5.1. ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
5.2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 5.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน
เปนกรรมการก็ได
5.3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานที่ประชุม
เปนผูออกเสียงชี้ขาด
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6. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนคัดเลือกและนําเสนอบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขา
เปนกรรมการแทนตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
ผูนั้นจะเหลือนอยกวาสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาแทน โดยมติดังกลาวของคณะกรรมการจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
7. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
9.2.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน โดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตําแหนงของการเปนกรรมการบริษัท มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2.ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3.ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4.ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5.ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
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หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8.ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปน หุนสวนที่มีนัยในหางหุน สวน หรื อเปน กรรมการที่ มีสวนรวมบริหารงาน ลูก จ าง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10.ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11.ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้ก รรมการอิสระที่ ดํารงตํ าแหนงกรรมการตรวจสอบอยา งน อย 1 คน จะต องเปน บุคคลที่มี ความรู และ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
รวมทั้ง บริ ษัทจะพิจารณาคุณสมบั ติในดานอื่ นๆ ประกอบดวย เช น ประสบการณในธุร กิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกี่ยวของกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เปนตน
สําหรับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการตรวจสอบเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการบริษัท
โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหกลับมาดํารงตําแหนงใหมได กรณีที่ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เปน
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทตองแจง
ตลาดหลักทรัพยฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกใหออกกอนครบวาระ
9.2.3 การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถ
บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ โครงสรา งการบริ หารงาน รวมถึง การตรวจสอบและติ ดตามผลการดําเนิน งานของบริ ษัท ตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
9.2.4 การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะประกอบดวยกรรมการ หรือผูบริหารระดับสูง
ที่มาจากสายงานตางๆ รวมแลวไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการ
ดํารงตําแหนง ของการเปน กรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.2.5 การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเปน ผูแตง ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่ง จะประกอบดวยกรรมการ
รวมแลวไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนโดยมีวาระอยูในตําแหนงตามวาระการดํารง
ตําแหนงของการเปนกรรมการบริษัท และกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยองคประชุมของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
9.2.6 การสรรหาผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง ตั้งผูบริหารจาก
บุคลากรที่มีประสบการณและมีความรูความสามารถในการบริหารงานในสายงานทีเ่ กี่ยวของ
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

กรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทในป
2556 เปนจํานวนไมเกิน 8,000,000 บาทตอป ซึ่งกําหนดในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม/ครั้ง(บาท)
25,000
15,000
15,000
10,000

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 1/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คาตอบแทน 1/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/
กรรมการบริหารความเสี่ยง 1/

คาเบี้ยประชุม/ครั้ง(บาท)
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000

หมายเหตุ 1/ จัดตั้งขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2556
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รายชื่อกรรมการ

ป 2556

งวด สามเดือน ป 2557

จํานวนครั้งที่เขาประชุม

1.นายพระนาย สุวรรณรัฐ 1/
2. น.ส.สุณี สถตินันท
3. ดร. อาภา อรรถบูรณวงศ 2/
4. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ
5. นางนงลักษณ วนธรรมพงศ
6. พ.ต.อ. สุวิทย ตันโสด
7. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน
8. นายสมชัย เพียรสถาพร
9. รศ. สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน
10. ดร. การุญ จันทรางศุ
11.นายวีระพล อรรถบูรณวงศ 1/

จํานวนครั้งที่เขาประชุม
3/

กรรมการ

กรรมการ
ตรวจสอบ

คาตอบแทน
(บาท)

กรรมการ

2/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
2/5

4/4
4/4
3/4
-

35,000
55,000
15,000
55,000
55,000
55,000
85,000
80,000
65,000
55,000
25,000

0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1

กรรมการ
ตรวจสอบ

1/1
1/1
1/1

คาตอบแทน
(บาท)

0
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
30,000
25,000
25,000
15,000
0

หมายเหตุ : 1/ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
2/ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ แสดงความประสงคไมรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
3/ ในป 2555 และ 6 เดือนป 2556 บริษัทกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5,000 บาท/ครั้ง

ผูบริหารของบริษัท (รวมคณะกรรมการบริหาร)
ป 2556

งวด สามเดือน ป 2557
จํานวนคน
จํานวน
(คน)
(ลานบาท)
6
1.32

จํานวนคน
(คน)
6

จํานวน
(ลานบาท)
5.42

โบนัส

6

15.19

6

2.27

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

4

0.16

4

0.03

สวนแบงกําไร/1

4

0.65

4

0.16

รวม

20

21.42

20

3.78

เงินเดือน

หมายเหตุ : 1/ บริษัทนโยบายใหผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานโดยมีการกําหนดคาตอบแทนใหแกพนักงานและผูบริหารเปนสัดสวนผันแปรตาม
รายไดในแตละงวด

9.3.2

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี –
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

เนื่องดวยบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสรางความโปรงใส และ
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกลุมผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเปนการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด
ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุนในการตัดสิน ในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัท และการ
ไดรับขอมูลของบริษัท อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1.1 ใหบ ริษั ท จั ด สง หนั ง สื อ นั ดประชุ ม พร อ มทั้ ง ข อ มูล ประกอบการประชุ มตามวาระต าง ๆ ให เ พีย งพอ ระบุ
วัตถุประสงคและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุก วาระเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยาง
ครบถวนลวงหนากอนวันประชุมผูถ ือหุนไมนอยกวา 14 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสามรถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบ
ฉันทะที่บริษัท ไดจัดสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
1.2 มีนโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยในการจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัท จะใชและ
จัดเตรียมสถานที่ที่เดิน ทางสะดวก โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผูถือหุน ไวในหนัง สือเชิญประชุมรวมถึงเลือกวัน เวลาที่
เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
1.3 กอนเริ่มการประชุมผูถือหุน บริษัท จะแถลงใหแกผูถือหุนทราบถึงวิธีการใชสิทธิลงคะแนน และสิทธิในการ
แสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคําถามใดๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหวางการประชุมจะเปดโอกาส
ใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามในที่ประชุมอยางเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะ
จัดสรรเวลาใหอยางเหมาะสม กรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมดวย
1.4 ใหเพิ่มชองทางในการรับทราบขอมูล และขาวสารของผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยนําขอมูลและ
ขาวสารตาง ๆ ตลอดจนรายละเอียดไวที่เว็บไซตของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวัน
ประชุมลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนสามารถ download ขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน และมีเวลาใน
การศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอกอนไดรับขอมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัท
1.5 การจดบันทึกรายงานการประชุม ใหบันทึกใหครบถวน ถูกตอง และบันทึก ประเด็นซักถามและขอคิดเห็น ที่
สําคัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผถู ือหุนสามารถตรวจสอบได บริษัท จะไดมีการบันทึกวีดิทัศนภาพการประชุมเพื่อเก็บ
รัก ษาไวอางอิง นอกจากนี้ ใหบริษัท นําสงรายงานการประชุมผูถือหุน เผยแพรในเว็บไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนได
พิจารณา รวมถึงสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุม
ผูถือหุนนั้น
1.6 เพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผลโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (กรณีที่มีการจายเงินปน
ผล) เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเพื่อใหไดรับเงินปนผลตรงเวลา และปองกันปญหาเรื่องเช็คชํารุด สูญหาย หรือสงถึงผู
ถือหุนลาชา
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2. การปฏิบัติตอ ผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทไดกําหนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
2.1 อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดกอน
การประชุมผูถือหุน
2.2 กําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเปนการลวงหนาเพื่อพิจารณาวาจะเพิ่มวาระที่ผูถือหุนสวนนอยเสนอหรือไม รวมถึง
มีการกําหนดวิธีการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
2.3 ในการประชุมผูถือหุนจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กําหนดโดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ หรือ
เพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงลวงหนาใหที่ประชุมผูถือหุนใหความเห็นชอบ
2.4 ใหเพิ่มการอํานวยสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมการประชุมและลงมติแทนได และแจงรายชื่อ
กรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถอื หุน
2.5 ใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย ไมวาจะเปนผู
ถือหุนชาวไทย หรือผูถือหุนตางชาติ
2.6 สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในกรณีที่มีขอโตแยง
ในภายหลัง และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปดโอกาสใหผถู ือหุนใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
2.7 มีการกําหนดแนวทางในการเก็บรักษา และปองกันการใชขอมูลภายในเปนลายลักษณอักษรและไดแจงแนวทาง
ดังกลาวใหทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติและไดกําหนดใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย
ตามกฎหมาย มีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการ
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริ ษั ทตระหนั ก และรั บรู ถึ ง สิท ธิ ของผู มีส วนไดเ สีย ทุ ก กลุ มไมวา จะเป นผู มี ส วนไดเ สีย ภายใน ไดแ ก ผูถื อ หุ น
พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอื่น ๆ รวมทั้งชุมชนใกลเคียงที่
เกี่ยวของ เนื่องจากบริษัท ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรให
บริษัท ซึ่งถือวาเปนการสรางคุณคาในระยะยาวใหกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้
3.1 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน
บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการและบริษัท มีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มแกผูถือหุนระยะยาวจึงกําหนดใหพนักงาน
ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้
3.1.1 ปฏิ บัติห นา ที่ ด วยความซื่ อ สัต ย สุ จริต ตลอดจนตั ด สิ น ใจดํ า เนิ น การใด ๆ ด วยความระมั ด ระวั ง
รอบคอบและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพื่อประโยชนของผูถือหุนโดยรวม
3.1.2 กํากับดูแลการดําเนินการ เพือ่ ใหมั่นใจวาบริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่ดี และมี
การนําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดยสม่ําเสมอ
และครบถวนตามความเปนจริง
3.1.3 รายงานใหผูถือหุนทราบอยางเทาเทียมกันถึงแนวโนมในอนาคตของบริษัท ทั้งในดานบวกและลบ
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได มีขอมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอยางเพียงพอ
3.1.4 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและผูอื่น โดยใชขอมูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับองคกร
3.1.5 บริษัท ตองปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ในการประชุมผูถือหุน
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3.2 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอภาครัฐ
ในการดําเนินธุรกิจบริษัท ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทั้งในสวนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในการกระทําธุรกรรม บริษัท จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม
แตจ ะเนน การสร างความสัมพัน ธ อัน ดีร ะหว างกัน ในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทํา ได เชน การพบปะพูดคุย ในที่
สาธารณะตาง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เปนตน โดยมีหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
3.2.1 ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อตองมีการติดตอกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานของรัฐ
3.2.2 ตระหนัก อยูเสมอวากฎหมาย กฎเกณฑ หรือขอบังคับในหนวยงานภาครัฐ ตาง ๆ อาจมีเงื่อนไข
ขั้นตอน หรือวิธปี ฏิบัติที่แตกตางกัน และบริษัทพึงรับรูและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
3.3 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอพนักงาน
บริษัท ตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคาที่สุดของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุ
เปาหมายของบริษัท บริษัทจึงกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
3.3.1 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสว นบุคคล
3.3.2ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ
3.3.3 การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้
3.3.4 ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ อาทิ
การจัดอบรม สัมมนา การฝกอบรม และใหโอกาสอยางทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
3.3.5 กําหนดคาตอบแทนแกพนักงานอยางเปนธรรม ตามสภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจลักษณะของ
งาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัท ในการจายคาตอบแทนดังกลาว
3.3.6 หลี ก เลี่ ยงการกระทํ าใด ๆ ที่ไม เปน ธรรม ซึ่ง อาจมี ผลกระทบตอ ความมั่ นคงในหน าที่ ก ารงานของ
พนักงาน
3.3.7 เปดโอกาสใหพนักงานเสนอแนะหรือรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อให
เกิดประโยชนแกทุกฝาย และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
3.4 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอลูกคา
บริษัท มุงดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยประสงคที่จะใหมีการสรางสรรค นําเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑและ
การบริการของบริษัท แกลูกคาอยางมีมาตรฐาน และมีจริยธรรมภายใตหลักการดําเนินงานดังนี้
3.4.1 มุงมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
3.4.2 สงมอบผลิตภัณฑและการบริการที่มีคุณภาพ ภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม
3.4.3 ใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการบริการที่ถูกตอง เพียงพอ เพื่อใหลูกคามีขอมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารชองทางอื่น ๆ กับลูกคา อันเปนเหตุให
ลูกคาเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินคาหรือบริการ
3.4.4 จัดใหมีกระบวนการที่สามารถใหลูกคาแจงถึงปญหาหรือากรใหบริการที่ไมเหมาะสม เพื่อที่บริษัท
จะไดปองกันแกไขปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว และนําเสนอขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
ใหบริการดังกลาวตอไป
3.4.5 รักษาขอมูลและความลับของลูกคา โดยไมนําไปเปดเผยหรือใชประโยชนในทางชอบ
3.5 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอคูคา และคูสัญญา
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บริษัท มีนโยบายปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญาซึ่งถือเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวย
ความเสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัท มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.5.1 บริษัท ประสงคที่จะใหก ารจัดหาสิน คา และบริก ารเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพภายใตหลัก การ
ดังตอไปนี้
- มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน
- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา
- จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเปนธรรมแกทั้ง 2 ฝาย
- จัดใหมีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อใหมั่นใจวา มีการปฏิบัติตามเงือนไขของสัญญาอยางครบถวน
และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
- จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงือนไขการชําระเงินที่ตกลงกัน
3.5.2 บริษัท มุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงคชัดเจน
เรื่องคุณภาพสินคาและบริการที่คุมคากับมูลคาเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3.5.3 หามผูบริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคาและคูสัญญา ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม
3.5.4 ไมใชขอมูลที่ไดทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น
3.6 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอเจาหนี้
บริษัท ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและวินัย เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยบริษัท ไดยึดหลักการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
3.6.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญาหรือที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด
3.6.2 หากเกิดกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวได บริษัท จะแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา
เพื่อรวมกันพิจารณาแนวทางแกไขปญหา
3.7 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอคูแขงทางการคา
บริษัท มุงดําเนินธุรกิจ โดยประสงคที่จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน และเปนบริษัท ชั้นนําในธุรกิจ ภายใตการแขงขันใน
อุตสาหกรรมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตอคูแขงทางการคาดังนี้
3.7.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
3.7.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม เพื่อ
ผลประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.7.3 ไมกลาวหาในทางราย หรือมุงทําลายชื่อเสียงแกคูแขงทางการคา
3.7.4 ไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา
3.8 การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีตอสังคมสวนรวม
บริษัท ใหความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ดวยตระหนักดีวาเราเปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสังคมที่จะรวมกาวเดิน
ไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัท จึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ ภายใตความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
3.8.1 มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมเปนสําคัญ และปฏิบัติ ตามกฎหมายและ
ขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยูอยางเครงครัด
3.8.2 มีนโยบายการดําเนิน งานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกัน
ภายในองคกร
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3.8.3 สงเสริมใหพนักงานของบริษัท มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
3.8.4 เคารพตอขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่บริษัท เขาไปดําเนินธุรกิจ
3.8.5 ดําเนิน กิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนที่
บริษัท ตั้งอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3.8.6 ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เขาไปดําเนินธุรกิจอยูตามควร
แกกรณี
3.8.7 ตอบสนองอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอเหตุการณที่มีผลการทบตอสิ่งแวดลอมชุมชน ชีวิต
และทรัพยสิน อันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัท โดยใหความรวมมือ อยางเต็มที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย ความ
ถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ผานกรรมการอิสระ
หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครองและเก็บไวเปนความลับ
โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (ถามี) และจะรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุร กิจและผล
ประกอบการของบริษัท ที่ตรงตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงิน
และการประกอบการที่แทจริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
4.2 คณะกรรมการบริษัทมุงมั่น ที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
เปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีการเผยแพรขอมูลในเวบไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผานชองทางเผยแพรทางสื่อมวลชน สื่อเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ
ไดรับทราบขอมูลของบริษัทไดอยางทั่วถึง และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศใชบังคับ
4.3 ในสวนของงานดานผูลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะ แตไดมอบหมายใหคุณ
ศรัณยธร ศรีสุนทร เลขานุการบริษัท เปนผูรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลที่สําคัญของบริษัทแกผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้ง
นักวิเคราะหและผูที่สนใจทั่วไป โดยสามารถติดตอทางโทรศัพทหมายเลข 0-2886-1816-7
4.4 บริษัทใหความสําคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริง
ของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป
4.5 บริษัท จะเป ดเผยขอมูล เกี่ยวกับการกรรมการแตละทาน บทบาทและหนาที่ ของคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการชุด ย อ ยของบริ ษั ท ในรายงานประจํ า ป ข องบริ ษั ท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข อ มู ล ประจํ า ป
(แบบ 56-1) จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา รวมถึงการเปดเผย
คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดังสูง ในรายงานประจําปของบริษัท (แบบ56-2) และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแล กิจการใหเปนไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน
5.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1.1 คณะกรรมการบริษัท
1) องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่กําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหคณะผูบริหาร
บริ ห ารงานให เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดไว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลภายใต ก รอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง
ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 9 คน และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจะตองมีถิ่นที่อยูใน
ประเทศไทย
กรรมการแตละทานสามารถปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ โดยสามารถ
ตั้งคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดคานในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน หรือ
ผูมีสวนไดเสีย โดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด
2) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนอัตราจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนง
ในปแรกและปที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
นั้นเปนผูอ อกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกไดโดยทีประชุมผูถือหุน
นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ
4. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
5. ศาลมีคําสั่งใหออก
3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
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2.ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
3.ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4.ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย
เปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนไดรับการแตงตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธทางธุรกิจใหรวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
5.ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีม่ ีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง
วิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง
7.ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8.ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย หรือไม
เปน หุนสวนที่มีนัยในหางหุน สวน หรื อเปน กรรมการที่ มีสวนรวมบริหารงาน ลูก จ าง พนัก งาน ที่ป รึก ษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินกวารอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10.ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจในการดําเนิน กิจการของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
11.ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
4) ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัทตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสม ประธานกรรมการ
บริษัทเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษทั และมีหนาที่ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผูถือหุน ประธานกรรมการบริษัทรับผิดตอคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการใหเปนไปตาม
แนวทางและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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5) การสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการนั้น บริษทั จะใหความสําคัญกับบุคคลทีม่ ีความรูความสามารถประสบการณ มีประวัติการทํางานที่ดี และ
มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร สามารถอุทิศเวลาใหไดอยาง
เพียงพออันเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังจะคํานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคลองกับ
องคประกอบและโครงสรางของกรรมการตามยุทธทางธุรกิจของบริษัทอีกดวย มีกระบวนการที่โปรงใส สรางความมั่นใจ
ใหแกผูถือหุน
6) เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัทไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในขอกําหนดขอบเขต
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
5.1.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทเปน กรรมการในคณะกรรมการยอย เพื่อทํา
หนาที่พิเศษ โดยคณะกรรมการยอยแตละคณะจะมีวาระ การดํารงตําแหนงเชนเดียวกับคณะกรรมการบริษัท และมีหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะแตงตั้งคณะกรรมการยอยจํานวน 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน มีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ตามที่ปรากฏในขอกําหนดขอบเขต
อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหเปนกรรมการตรวจสอบ
2. ทุกคนตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท
3. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษทั
4. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย และบริษัทยอยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
5.มีหนาที่ในลัก ษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ตองมีกรรมการตรวจสอบอยาง
นอย 1 คน ที่มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได
7. คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือใหผูที่ไดรับ การแตงตัง้ เปนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด
ทําการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในของบริษัทเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
2) คณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 คน มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในขอกําหนดเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจ
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะ กรรมการบริหาร
5.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
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ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการยังไดกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทดวย โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดหลักเกณฑการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชุมลวงหนาอยางนอยไตรมาสละครั้งตอป และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตาม
ความจําเปนและเหมาะสม โดยแจงลวงหนาอยางนอย 7 วัน และการประชุมทุกครั้ง จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึ่งจะครบเปนองคประชุม
2) มีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา โดนประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารควรรวมกันพิจารณาเลือกเรื่องเขา
วาระการประชุมคณะกรรรมการและจะตองมีการกําหนดวาระใหชัดเจน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่ดูแลใหกรรมการไดรับ
เอกสารการประชุมลวงหนากอนการประชุมเปนเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษา และพิจารณาเรื่องเพื่อการใหความเห็นและ
ออกเสียงลงคะแนน
3) คณะกรรมการบริษัทไดรับขอมูลที่เพียงพอ ครบถวน ตอเนื่อง และทันเวลากอนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท
สามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดโดยตรงอยางอิสระ เลขนุการบริษัท มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
4) ประธานกรรมการมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเอกสาร ขอมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอ
สําหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสําคัญ เปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการแตละคนแสดงความคิดเห็นกอน
สรุปความเห็นที่ไดจากที่ประชุม
5) คณะกรรมการมีนโยบายใหก รรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปนเพื่ออภิปราย
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย และควรแจงใหประธานเจาหนาที่บริหาร
ทราบถึงผลการประชุมดวย
6) คณะกรรมการสนั บ สนุ น ใหป ระธานกรรมการบริห ารเชิญ ผู บ ริห ารระดั บสู ง เข า ร วมประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ให
สารสนเทศรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อมีโอกาสทําความรูจักผูบริหารระดับสูง
สําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
7) ในการพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาจะไมมี สิทธิออกเสียงและตองไมอยูในที่
ประชุมในวาระดังกลาว ๆ
8) การประชุมทุกครั้ง ตองมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได
5.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การประเมินตนเองของกรรมการ
ภายหลังจากบริษัท เปนบริษัทจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
ตนเองเปนประจําทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติง านในปที่ผานมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการ
ทํางานของคณะกรรมการในปตอ ๆ ไป
5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
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ภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนีบ้ ริษัทจัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
โดยกํ าหนดให มีก ารเป ด เผยค าตอบแทนที่ จา ยใหแ กก รรมการและผู บริ หารตามแบบที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
5.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกกรรมการผูเกี่ยวของ
ในระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
กรรมการของบริษัทเกือบทุกทานไดผานการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย
บางทานผานการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และบางทานผานการอบรมในหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) จากสถาบันเดียวกัน
5.7 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดใหบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน และการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบัง คับ และระเบียบที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภ าพเพียงพอในการ
ปกปองดูแลรัก ษาทรัพยสินของบริษัท อยูเสมอ จัดใหมีก ารกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของ
ผูบ ริห ารและพนัก งานที่ มี ก ารตรวจสอบและถ วงดุ ลในตัว กํา หนดระเบีย บการปฏิ บั ติง านอยา งเป น ลายลัก ษณอั ก ษร มี
หนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในหนวยงานตาง ๆ ในบริษัท
5.8 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปรงใส และปองกันการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตนจากการใชขอมูลภายในของบริษัท ที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน บริษัทไดกําหนดนโยบายการใช
ขอมูลของบริษัท ตามที่ปรากฏในนโยบายการใชขอมูลภายใน
5.9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ-รายงานประจําป
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป การจัดทํารายงานทางการเงินเปนการจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแ ล
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเปนผูใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัท และความสอดคลองกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
และผูบริหารแตละทาน โดยบริษัทใชความระมัดระวังในการจายคาตอบแทนผูบริหารของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม
และเปนอัตราที่แขงขันไดในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผูบริหารที่มีคุณภาพไว ผูบริหารที่ไดรับมอบหมาย
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
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เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดใหมีคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส และไดผานการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
โดยกํ าหนดให มีก ารเป ด เผยค าตอบแทนที่ จา ยใหแ กก รรมการและผู บริ หารตามแบบที่ สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการมี น โนบายสง เสริ มและอํ า นวยความสะดวกให มี ก ารฝ ก อบรมและการให ค วามรู แ ก ก รรมการ
ผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแ ลกิจการของบริษัท เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปน ตน เพื่อใหมีก าร
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแตงตั้งกรรมการใหม ฝายจัดการจะจัดให
มีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และ
แนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหม
9.5 การปองกันการนําขอมูลภายในไปใชประโยชนของผูบริหาร
บริ ษั ทมี น โยบายและวิ ธี ก ารดูแ ลกรรมการและผูบริ หารในการนํา ขอ มู ลภายในของบริ ษัท ซึ่ง ยั งไมเป ด เผยต อ
สาธารณชนไปใชเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้
- ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักคณะกรรมการกํารับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535
- บริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการและผู บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- บริษัทกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายใน
นั้นจะเปดเผยตอสาธารณเปนเวลา 1 เดือน และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชน
แลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น
9.6 ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยมีจุดมุงหมายที่เพื่อไมแสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว บริษัทตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม
ในการสง เสริมและสนับสนุนใหสัง คมมีความแข็ง แกรง มีความโปรง ใส และมีจริย ธรรมโดยรวม โดยบริษัทไดยึดหลัก
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม Corporate Social Responsibility หรือ (“CSR”) ดังนี้
1.ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนรวม (Stakeholders)
บริษัทมุงที่จะพัฒนาการเติบโตธุรกิจ ควบคูพรอมไปกับการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทคํานึงถึง
การประกอบธุรกิจการแขงขันอยางเปนธรรมที่อยูภายใตกฎหมายและความเปนจริยธรรม บริษัทมีมาตรการตอตานการแขงขัน
ที่ไมเปนธรรมตอผูบริโภค โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งราคาขายสินคา(บานหรือหองชุด)ของบริษัทจากการสํารวจราคาตลาด
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และตั้งราคาที่ผูซื้อและผูขายไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมทั้งสองฝาย ซึ่งราคาดังกลาวจะเปนราคาที่บริษัทสามารถแขงขัน
กับคูแขงในตลาดไดและสรางความคุมคาใหแกผบู ริโภคในขณะเดียวกัน ในสวนของการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใน
หวงธุรกิจนั้น บริษัทใหความสําคัญกับภาพลักษณและความนาเชื่อถือในตัวของบริษัทเสมอมา โดยมีการปฏิบัติกับคูคาของ
บริษัทอยางเปนธรรม ทั้งนี้การประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยนั้นจําเปนตองมีการทําธุรกิจกับผูรับเหมากอสราง และ
ที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางเปนหลัก ซึ่งทางบริษัทเชื่อวาการทําใหคูคาบริษัทมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาและเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท ดังนั้น ตลอดการทําธุรกิจกับคูคา บริษัทไมเคยมีการละเมิดสัญญาระหวางกันจน
ทําใหเกิดการฟองรอง หรือชําระคางวดไมตรงตามที่สัญญากําหนดแตอยางใด นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการรณรงคการ
สงเสริมและปลูกจิตใตสํานึกใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมตางๆเชน การสนับสนุนใหผูบริหาร และพนักงาน ใหใชสินคา
และบริการที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ และกฎหมาย เปนตน
2.เคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
บริษั ทมุง ประกอบกิจการดวยความโปร งใส และตอ ตานการกระทํ าทุ จริต คอร รัปชั่ นทุ ก รูปแบบ พรอ มทั้ งไม
สนับสนุนใหพนักงานสรางความสําเร็จของงานโดยแนวทางทุจริต ซึ่งบริษัทไดมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในใหมี
การตรวจสอบและกระบวนการดําเนินธุรกิจภายในที่ยากตอการกระทําทุจริต รวมทั้งมีกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงาน ปลูกฝงแนวทางดานจริยธรรม และความเชื่อภายในพนักงานใหรูจักผิดชอบชั่วดี โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายและ
ไมละเมิดสิทธิในทุกๆดาน
3.มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัท ไดเล็งเห็นวา การพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อความยั่งยืนมีความสําคัญยิ่งที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนนั้นให
นาอยู อ าศั ย บริษัท จึ ง ไดดํ า เนิ นกิจ กรรมเพื่อ ชุม ชนและสั งคมอย างตอ เนื่อ ง ควบคูไ ปกับ การดํา เนิ น ธุร กิจ ภายใต ความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. บริษัท มีนโยบายการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) อยางชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายใน
องคกร
2. สงเสริมใหพนักงานของบริษัท มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
3. เคารพตอขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่บริษัท เขาไปดําเนินธุรกิจ
4. ดําเนินกิจกรรมเพื่อรวมสรางสรรคสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหชุมชนที่บริษัท ตั้งอยูมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับหนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
5. ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่บริษัท เขาไปดําเนินธุรกิจอยูตามควรแกกรณี
4.สงเสริมใหพนักงานทุกระดับของบริษัทมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตอาสา และปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
อยางตอเนื่อง
ปลูกฝงจิตสํานึกใหพนักงานมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนแบบอยางที่ดี ไมสนับสนุน
การกระทําทุจริต มีการจัดใหรางวัลและผลตอบแทนแกพนักงานอยางเหมาะสม เมื่อพนักงานสามารถปฏิบัติงานดวยความ
ตั้งใจและมีความอุตสาหะซึง่ จะสะทอนจากผลประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จในการทํางาน ซึ่งบริษัทเชื่อวาการใหผลตอบแทนที่
เหมาะสมจะเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สามารถปองกันและลดปญหาการเกิดทุจริตในบริษัทได ตลอดจนจัดตั้งหนวยงานที่อยู
ภายใตความรับผิดชอบของฝายทรัพยากรบุคคล เพื่อเปนชองทางสําหรับพนักงานในการรับฟงคําเรียกรองเมื่อพบเห็นหรือมี
ขอสงสัยที่อาจขัดตอหลักจรรยาบรรณธุรกิจรวมไปถึงการรับรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทําทุจริต ซึ่งหนวยงานดังกลาว
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จะรับฟงดวยความเปนธรรมและเปน กลางตอทุก ฝาย พรอมทั้ง มีการรักษาความลับของผูรองเรียนเพื่อใหก ารดําเนินการ
สอบสวนเปนไปอยางราบรื่น และไมใหเกิดการกลั่นแกลงตอผูรองเรียน
5.มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัท ไดใหความสําคัญตอระบบการบริหารงาน โดยมีนโยบายในการประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงสภาพแวดลอมเปน
สําคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่บังคับใชอยูอยางเครงครัด เชนบริษัทตองจัดทํารายงาน
การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) เพื่ อ ยื่ น ขออนุ ญ าตปลู ก สร า งอาคารต อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ส.ผ.) สําหรับโครงการอาคารชุดที่มีจํานวนตั้งแต 80 หนวยขึ้นไป หรือโครงการบาน
จัดสรรที่มีพื้นที่เกินกวา 100 ไรขึ้นไป หรือมีจํานวนตั้งแต 500 หลังขึ้นไป นอกจากนี้บริษัทยังมีการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันมลภาวะที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมระหวางและหลังกอสราง มีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางในแตละ
โครงการ เพื่อใหน้ําเสียไดรับการบําบัดกอนที่จะระบายลงสูทางสาธารณะ รวมถึงการจัดทําพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
เนื่องจากการใชเครื่องปรับอากาศ เปนตน
9.7
บุคลากร
จํานวนพนัก งานทั้งหมดของบริษัท (ไมรวมผูบริหาร) ณ วันที่ 31ธันวาคม 2556 และ 31 มีนาคม 2557 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 76 คน และ 68 คนตามลําดับ ประกอบดวยพนักงานตามสายงานดังนี้
ฝาย

จํานวนพนักงาน(คน)

1. ฝายการตลาด
- แผนกการตลาด
- แผนกขาย
- แผนกสํารวจวิจัย
- แผนกลูกคาสัมพันธ
- แผนกธุรการ
2. ฝายบริหาร
- แผนกบุคคล
- แผนกจัดซื้อ
- แผนกกฎหมายและสัญญา
- แผนกธุรการ
- แผนกโอนกรรมสิทธิ์
- แผนกตรวจสอบ
- แผนพัฒนาธุรกิจ
- เลขานุการ
3. ฝายการเงินบัญชี
- แผนกการเงิน
- แผนกบัญชี
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ป 2556

งวด สามเดือน ป 2557

29
6
21
0
1
1
26
4
2
3
4
9
1
1
2
11
5
6

26
6
18
0
1
1
24
4
3
2
4
7
1
1
2
9
4
5

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

4. ฝายโครงการ
- แผนกควบคุมโครงการ
- แผนกสนับสนุนโครงการ
- แผนกบริการโครงการ
- แผนกสถาปตยกรรม
- แผนกธุรการ
รวมทั้งสิ้น

10
6
1
0
1
2
76

9
6
0
0
1
2
68

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ
คาตอบแทนพนักงาน
ค า ตอบแทนรวมของพนั ก งานของบริ ษั ท (ไม ร วมผู บ ริ ห าร) ในป 2556 และงวด สามเดื อ น ป 2557 ได แ ก
คาตอบแทนในรูปเงินเดือน คาแรง คาลวงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ป 2556
จํานวน
(ลานบาท)

งวด สามเดือน ป 2557
จํานวน
(ลานบาท)

10.22

4.96

4.14

0.18

0.6

0.65

เงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

0.06

0.05

สวนแบงกําไร/2

1.64

0.74

รวม

16.66

6.57

เงินเดือน
โบนัส
คาใชจายในการปฏิบัติงาน

/1

หมายเหตุ : 1/ คาใชจายในการปฏิบัติงาน ไดแก เงินชวยเหลือ คาครองชีพ คาน้ํามัน คาเบี้ยขยัน คาโทรศัพท คาที่จอดรถ เปนตน
2/ บริษัทนโยบายใหผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานโดยมีการกําหนดคาตอบแทนใหแกพนักงานและผูบริหารเปนสัดสวนผันแปรตาม
รายไดในแตละงวด

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร)
บริษัทมีพนักงานลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยในป 2556 และ งวด สามเดือน ป 2557 เทากับ 76 คน และ
68 คน ตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คุณภาพของการใหบริการ โดยไดจัดใหมีการฝกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกที่
จําเปนตอพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับ
ใชในการทํางาน รวมทั้งมีนโยบายในการใหผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานกับ
บริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้ บริษัทไดจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธพนักงานเพื่อเปนการสรางความสามัคคีภายในองคกร
อยางสม่ําเสมอ
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