บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
. โครงสร้ างการจัดการ
.

คณะกรรมการ
ณ วันที % กันยายน ''( คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน , ท่าน ดังนี

%. นาย อนุวฒ
ั น์
. นาย ทนงศักดิ4
!. นาย ยงศีล
8. นาย พีระ
'. นาย วีระวิทย์
9. นาย อัษฏางค์
(. นาย สุขสันต์
=. นาย ปรีชา
,. พ.ต.อ. โกศล

ชือ – สกุล
เมธีวิบูลวุฒิ
มโนธรรมรักษา
รุ่งชีวา
นีรพิทกั ษ์
มโนธรรมรักษา
ศรี ศภุ รพันธ์
จิรจริ ยาเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

)

กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ

กรรมการผู้มีอํา นาจลงนามผูกพันบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คุณทนงศักดิ4 มโนธรรมรั กษา คุณวีระวิทย์ มโนธรรม
รักษา และ คุณยงศีล รุ่งชีวา กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

))

การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในปี ''8 ปี ''' ปี ''9 และ 9 เดือนแรกปี ''( รวม
ทังสินจํานวน % ครัง % ครัง D ครัง และ ( ครัง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชือกรรมการ
%. นาย อนุวฒ
ั น์
. นาย ทนงศักดิ4
!. นาย ยงศีล
8. นาย พีระ
'. นาย วีระวิทย์
9. นาย อัษฏางค์
(. นาย สุขสันต์

)112

เมธีวิบลู วุฒิ
มโนธรรมรักษา1/
รุ่งชีวา1/
นีรพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษา1/
ศรี ศภุ รพันธ์ 2/
จิรจริ ยาเวช1/
1/

-

%/%
%/%
-

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง0 หมด
)111
)113
3 เดือนแรก )114
!/ D
(/(
%/%
D/ D
(/(
%/%
%=/ D
(/(
8/ D
(/(
8/ D
(/(
D/ D
'/(
8/ D
8/(

ส่วนที .! หน้ า 3

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

รายชือกรรมการ
=. นาย ปรีชา
,. พ.ต.อ. โกศล

)112
-

ติวะนันทกร
นินบดี1/

1/

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง0 หมด
)111
)113
3 เดือนแรก )114
8/ D
(/(
8/ D
(/(

หมายเหตุ : 1/ ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที / ''9 วันที %9 พฤษภาคม ''9 ได้ มีมติแต่งตังกรรมการบริ ษัท
2/
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง
นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นกรรมการแทนนายพงศ์ศกั ดิ4 สวาทยานนท์ทีขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ

.)

คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที % กันยายน ''( คณะกรรมการบริ หารประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี

%. นาย ทนงศักดิ4
. นาย พีระ
!. นาย วีระวิทย์
8. นาย ยงศีล

ชือ – สกุล
มโนธรรมรักษา
นีรพิทกั ษ์
มโนธรรมรักษา
รุ่งชีวา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

)

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร

บริ ษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ในปี ''9 และ 9 เดือนแรกปี ''( รวมทังสินจํานวน 8
ครัง และ %, ครัง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี
การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง0 หมด
)113
3 เดือนแรก )114
8 /8
%,/%,

รายชือกรรมการ
%. นาย ทนงศักดิ4
. นาย พีระ

มโนธรรมรักษา
นีรพิทกั ษ์

8D/8

%,/%,

!. นาย วีระวิทย์

มโนธรรมรักษา

D/8

%=/%,

8. นายยงศีล

รุ่งชีวา2/

D/8

%9/%,

1/

หมายเหตุ : 1/ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %=/ ''9 วันที ! ธันวาคม ''9 ได้ มีมติแต่งตัง
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษาเป็ นกรรมการบริ หาร
2/
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง นายยงศีล รุ่ งชีวา เป็ น
กรรมการบริ หารแทนนายพงศ์ศกั ดิ4 สวาทยานนท์ทีขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ หาร

ส่วนที .! หน้ า 4
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.5

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที % กันยายน ''( คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดังนี

%. นาย อัษฏางค์
. นาย สุขสันต์
!. นาย ปรีชา
8. พ.ต.อ. โกศล

ชือ – สกุล
ศรี ศภุ รพันธ์
จิรจริ ยาเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใน ปี ''9 และ 9 เดือนแรกปี ''( รวมทังสินจํานวน !
ครัง และ 8 ครัง ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชือกรรมการ
%. นาย อัษฏางค์
. นาย สุขสันต์
!. นาย ปรีชา
8. พ.ต.อ. โกศล

ศรี ศภุ รพันธ์ 1/
จิรจริ ยาเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง0 หมด
)113
3 เดือนแรก )114
D/!
!/!
!/!
!/!

!/8
/8
8/8
8/8

หมายเหตุ : 1/ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง
นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายสุขสันต์ จิรจริ ยาเวชทีขอลาออกจาก
การเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ

.2

คณะกรรมการบริ หารความเสียง
ณ วันที % กันยายน ''( คณะกรรมการบริ หารความเสียงประกอบด้ วยกรรมการจํานวน ' ท่าน ดังนี

%. นาย อัษฏางค์
. นาย พีระ
!. นาย ปรีชา
8. นาย ยงศีล
'. นาย รังสรรค์

ชือ – สกุล
ศรี ศภุ รพันธ์
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวา
หวังไพฑูรย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง

หมายเหตุ : นายชวลิต ธาราธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ าทีเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง

ส่วนที .! หน้ า 5

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
)

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียง

บริ ษัทฯ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสียง ใน 9 เดือนแรกปี ''( รวมทังสินจํานวน ครัง
โดยมีรายละเอียดดังนี
รายชือกรรมการ
%. นาย อัษฏางค์
. นาย พีระ
!. นาย ปรีชา
8. นาย ยงศีล
'. นาย รังสรรค์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง0 หมด
3 เดือนแรก )114

ศรี ศภุ รพันธ์ 1/
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวา2/

%/
/
/
%/

หวังไพฑูรย์

/

1/

หมายเหตุ : ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที / ''( วันที 8 กุมภาพันธ์ ''( ได้ มีมติแต่งตัง
นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสียงแทนนายพีระ นีรพิทกั ษ์ ทีขอลาออกจาก
การเป็ นประธานกรรมการบริ หารความเสียง
2/
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง นายยงศีล รุ่ งชีวา เป็ น
กรรมการบริ หารความเสียง

.1 คณะผู้บริหาร
ณ วันที % กันยายน ''( คณะผู้บริ หารประกอบด้ วยผู้บริ หารจํานวน ' ท่าน ดังนี
%. นาย ทนงศักดิ4
. นาย พีระ
!. นาย ธีระชาติ
8. นาย รังสรรค์
'. นาย สิทธิพร

ชือ – สกุล
มโนธรรมรักษา
นีระพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษา
หวังไพฑูรย์
รัตนาภรณ์2/

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงิน (CFO)

หมายเหตุ : 1/ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %D/ ''( วันที , สิงหาคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง นายพีระ นีระพิทกั ษ์
เป็ นรองกรรมการผู้จดั การอาวุโสแทนนายสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยารักษ์ ทีได้ ลาออกจากการเป็ นพนักงาน ของ
บริษัทฯ ทังนี นายสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยารักษ์ ได้ แจ้ งเรื องการลาออกในวันที % สิงหาคม ''( และมีผลบังคับใช้
ในวันที !% สิงหาคม ''(
2/
ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครังที %D/ ''( วันที , สิงหาคม ''( ได้ มีมติรับทราบการลาออกจากการ
เป็ นพนักงานของนางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่ งโรจน์ ซึงดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ทังนี
นางสาวพมลรัตน์ จรัลรุ่ งโรจน์ได้ แจ้ งเรื องการลาออกในวันที % สิงหาคม ''( และมีผลบังคับใช้
ในวันที !% สิงหาคม ''( โดยตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงินจะรับหน้ าทีแทนโดย
นายสิทธิพร รัตนาภรณ์ ซึงเริ มทํางานในวันที % ตุลาคม ''(

ส่วนที .! หน้ า 6
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.3 คณะอํานวยการบริ หาร
ณ วันที % กันยายน ''( คณะอํานวยการบริ หาร ประกอบด้ วยกรรมการทังหมด ! ท่านดังนี
ชือ – สกุล
1.
2.
3.

นาย พีระ
นาย ธีระชาติ
นาย รังสรรค์

ตําแหน่ ง

นีระพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษา
หวังไพฑูรย์

ประธานคณะอํานวยการบริ หาร
กรรมการอํานวยการบริหาร
กรรมการอํานวยการบริหาร

หมายเหตุ : 1/ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %D/ ''( วันที , สิงหาคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง นายพีระ นีระพิทกั ษ์
เป็ นประธานคณะอํานวยการบริ หารแทนนายสมยศ ฐิติสรุ ิ ยารักษ์ ทีได้ ลาออกจากการเป็ นพนักงาน
ของบริ ษัทฯ ทังนี นายสมยศ ฐิ ติสรุ ิ ยารั กษ์ ได้ แจ้ งเรื องการลาออกในวันที % สิงหาคม ''( และมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที !% สิงหาคม ''(

ส่วนที .! หน้ า 7
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.4

ผู้บริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษทั

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จัดการ
นายทนงศักดิ4 มโนธรรมรักษา

Deleted:

เลขานุการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
นายพีระ นีรพิทักษ์
รองกรรมการผู้จดั การ

รองกรรมการผู้จดั การ
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ าน
การเงิน (CFO)
นายสิทธิพร รัตนาภรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
นายรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

ผู้อาํ นวยการสายการตลาดและฝ่ ายขาย

ฝ่ ายบริ การหลัง
การขาย

ฝ่ ายประสานงาน
ราชการ

ฝ่ ายจัดซือ

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายขาย

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ว่าจ้ าง บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
ส่วนที . หน้ า 8

ผู้อาํ นวยการสายงานวิศวกรรม

ฝ่ ายควบคุมงานก่อสร้ าง

ฝ่ ายสถาปนิก

ฝ่ ายสารสนเทศ

ฝ่ ายบัญชี และการเงิน

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
.;

เลขานุการบริษัทฯ
ชือ – สกุล
ธาราธิคณ
ุ เดช

นาย ชวลิต

ตําแหน่ ง
เลขานุการบริ ษัทฯ

.<
.<.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในปี ''9 และ งวด 9 เดือนแรกของปี ''( บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินให้ แก่กรรมการคิดเป็ น
จํานวนเงินรวมทังสิน !%,,DDD บาท และ ,=8D,DDD บาท ตามลําดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ น ค่าเบียประชุม
กรรมการ และค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี

รายชือกรรมการ

)112
ค่ าเบีย0
ประชุม

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
)111
)113
3 เดือนแรก )114
ค่ าเบีย0
ค่ าเบีย0
ค่ าเบีย0
ค่ าตอบแทน
ประชุม
ประชุม
ประชุม
รายเดือน
!D,DDD
8 D,DDD
%8D,DDD
=,DDD

%. นาย อนุวฒ
ั น์
. นาย ทนงศักดิ4

เมธีวิบลู วุฒิ1/
มโนธรรมรักษา

-

!. นาย ยงศีล
8. นาย พีระ
'. นาย วีระวิทย์
9. นาย อัษฏางค์
(. นาย สุขสันต์
=. นาย ปรีชา
,. พ.ต.อ. โกศล
%D. นาย ธีระชาติ
%%. นาย พงศ์ศกั ดิ4
รวมทัง0 หมด

รุ่งชีวา
นีรพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษา1/
ศรี ศภุ รพันธ์ 2/
จิรจริ ยาเวช1/
ติวะนันทกร1/
นินบดี1/
มโนธรรมรักษา3/
สวาทยานนท์ 4/

-

-

-

-

-

-

-

-

%,DDD
=,DDD
=,DDD
'=,DDD
8,,DDD
8,,DDD
=,DDD
5 <,

%'D,DDD
%(D,DDD
%8D,DDD
%D,DDD
%!D,DDD
8D,DDD
D,DDD
,;) ,

!DD,DDD
!9D,DDD
!9D,DDD
, ) ,

หมายเหตุ : 1/ ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที / ''9 วันที %9 พฤษภาคม ''9 ได้ มีมติแต่งตังกรรมการบริ ษัท
2/
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติแต่งตัง
นายอัษฎางค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นกรรมการแทนนายพงศ์ศกั ดิ4 สวาทยานนท์ทีขอลาออกจากการเป็ นกรรมการ
3/
ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที / ''9 วันที %9 พฤษภาคม ''9 ได้ มีมติรับทราบการลาออก
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษาจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
4/
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %/ ''( วันที 8 มกราคม ''( ได้ มีมติรับทราบการลาออก
นายพงศ์ศกั ดิ4 สวาทยานนท์จากการเป็ นกรรมการบริ ษัท

ส่วนที .! หน้ า 9

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ตามมติทีประชุมวิส ามัญผู้ถื อหุ้น ครั งที / ''9 วันที %9 พฤษภาคม ''9 ได้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจํ าปี ''9 และมติทีประชุมวิสามัญ ครังที !/ ''9 วันที 8 ธันวาคม ''9 ได้ มีมติ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี ''( โดยมีรายละเอียดดังนี
ตําแหน่ งกรรมการ
ประธานกรรมการบริ ษัท1/
กรรมการบริ ษัท1/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หาร2/
กรรมการบริ หาร2/
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง3/
กรรมการบริ หารความเสียง3/

)113
ค่ าเบีย0 ประชุม
%D,DDD
(,DDD
%D,DDD
(,DDD
-

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
)114
ค่ าเบีย0 ประชุม
ค่ าตอบแทนรายเดือน
9D,DDD
D,DDD
!D,DDD
D,DDD
=D,DDD
9D,DDD
D,DDD
%D,DDD
-

หมายเหตุ : 1/ กรรมการทีเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิจะได้ รับค่าเบียประชุมกรรมการและบําเหน็จกรรมการ
2/
ประธานกรรมการบริ หาร และ/หรื อ กรรมการบริ ห ารที เป็ นพนัก งานของบริ ษั ทฯ จะไม่ มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือนจากการปฎิบตั ิหน้ าทีฐานะคณะกรรมการบริ หาร
3/
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง และ/หรื อ กรรมการบริ หารความเสียงทีเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จะไม่มี
สิทธิได้ รับค่าเบียประชุมจากการปฎิบตั หิ น้ าทีฐานะคณะกรรมการบริ หารความเสียง

.<.) ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
ในปี ''8 ปี ''' ปี ''9 และ งวด 9 เดือนแรกของปี ''( บริ ษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูบริ หาร
ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี
ค่ าตอบแทนผู้บริ หาร
%. เงินเดือนและโบนัส
. เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคม
รวมทัง0 หมด

)112

)111

)113

%,9==,DDD.DD

8, !D,DDD.DD

%D,=8',( !.DD

3 เดือนแรก
)114
(,(D ,' '.%!

,,DDD.DD

9,!DD.DD

%=(,8' .DD

%,D,!!9.!'

55, 41.

4,;<),;3 .2;

,3<4,

.

2,)53,5 .

ส่วนที .! หน้ า 10

,

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
.

บุคลากร

. . จํานวนพนักงาน
ณ วันที !D มิถนุ ายน ''( บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนพนักงานรวมทังสิน % , คน โดยแบ่งตามสายงาน
หลักได้ ดังนี
สายงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
8
%,
8
,
'
(
!
!=
8
9
'
'
)<

%. สายงานสารสนเทศ
. สายงานบัญชีและการเงิน
!. สายงานเลขานุการ
8. สายงานประสานงานราชการ
'. สายงานจัดซือ
9. สายงานการตลาด
(. สายงานขาย
=. สายงานควบคุมงานก่อสร้ าง
,. สายงานสถาปนิก
%D. สายงานทรัพยากรบุคคล
%%. สายงานบริ การหลังการขาย
% . สายงานบริ หาร
รวม

. .) การเปลียนแปลงจํานวนพนักงานอย่ างมีนัยสําคัญในช่ วงเวลา 5 ปี ทีผ่ านมา
ในช่วงเวลา ! ปี ทีผ่านมาพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจํานวนเพิมขึน ซึงเป็ นผลมาจากการทีบริ ษัทฯ
พัฒนาโครงการเพิมมากขึน ดังนี
ณ วันที !% ธันวาคม ''8
ณ วันที !% ธันวาคม '''

บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานทังสิน
บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานทังสิน

', คน
=, คน

ณ วันที !% ธันวาคม ''9

บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานทังสิน

%D, คน

ส่วนที .! หน้ า 11

Deleted:

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
. .5 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี ''8 ปี ''' ปี ''9 และ งวด 9 เดื อ นแรกของปี ''( บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ารกํ า หนด
ค่าตอบแทนให้ แก่บุคลากรของบริ ษัทฯ ในรู ปแบบของ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ดังนี
ค่ าตอบแทนพนักงาน

)112

)111

%. เงินเดือนและโบนัส
. เงินสมทบกองทุนสํา รองเลียงชี พ
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมทัง0 หมด

%%, 8',%%9.DD
=(,D, .DD

%9, '9,,',.('
,(,,%=.DD

9,,!9,8!=.=
(!!, ,(.!%

3 เดือนแรก
)114
D,D=D,%( .(8
( ,8D9.9

3,112,;44.41

)4,33<,453. 5

) ,; ),14<.53

,15),)

;.

)113

. .2 กองทุนสํารองเลีย0 งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ ว มกับกองทุนสํารองเลียงชีพ ทิสโก้ มาสเตอร์ ร่วมทุน ซึงจดทะเบียนแล้ ว ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. '!D (รวมทังทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทหลักทรั พย์จดั การ
กองทุนทิสโก้ จํากัด เมือวันที D มิถนุ ายน ''9
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บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

.

อํานาจดําเนินการ

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั ทําคูม่ อื ปฏิบตั ิงาน เรื อง อํานาจดําเนินการ เพือใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการปฎิบัติงานของ
พนักงานทุกฝ่ ายและผู้บริ หารทุกระดับชันในบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที %%/ ''(
เมือวันที กั น ยายน ''( ได้ มีมติ อนุมัติ คู่มือปฎิ บัติ งาน เรื อง อํ า นาจดํา เนิ น การ ซึ งมีร ายละเอี ย ดบางส่ว นดังนี
ตารางการอํานาจดําเนินการ เรื องงบประมาณเพือการลงทุน
ลําดับ
1

เรือง งบประมาณเพือการลงทุน

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ / พัฒนาโครงการ
1.1 ซืออสังหาริ มทรัพย์
- จํานวนเงินรวมเกินกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
- วงเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
1.2 เพิมเติมระหว่างปี
- วงเงินรวมเกินกว่า ร้ อยละ 20 ของงบลงทุน
- วงเงินรวมไม่เกินกว่า ร้ อยละ 20 ของงบลงทุน
- วงเงินไม่เกิน 20 ล้ านบาทต่อรายการ / โครงการ
1.3 การทบทวนโครงการลงทุนเมือโครงการลงทุนนันเกินวงเงิน
งบลงทุนทีได้ รับอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
- มีเหตุอืนๆ ทีเห็นว่าควรระงับ หรื อ ยกเลิกโครงการลงทุน
- คาดว่าจะมีการใช้ งบประมาณเกินกว่า 20% ของงบ
ลงทุนทีอนุมตั ไิ ว้ ในแต่ละรายการ
- คาดว่าจะมีการใช้ งบประมาณไม่เกินกว่า 20% ของงบ
ลงทุนทีอนุมตั ไิ ว้ ในแต่ละรายการ
1.4 การขอใช้ งบลงทุนต่อครัง (งบประมาณทีได้ รับอนุมตั ิ)
- จํานวนเงินเกิน 5,000,000 บาท/ครัง (แต่ไม่เกินวงเงิน
รวมทีได้ รับอนุมตั ิแล้ ว)
- จํานวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครัง
- จํานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท/ครัง
- จํานวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท/ครัง
- จํานวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ครัง
1.5 การวางเงินมัดจําเพือซือทีดิน
ส่วนที .! หน้ า 13

Deleted:

=

Deleted:

, กรกฎาคม

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
- จํานวนเงินเกินกว่าร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
- จํานวนเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
ตารางอํานาจการดําเนินการ เรื องอํานาจอนุมตั ิ - การบัญชีและการเงิน
ลําดับ
1

งบประมาณค่าใช้ จ่ายใน การขายและบริหาร

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

1.1 ประจําปี
1.2 ค่าใช้ จ่ายเกินงบประมาณทีได้ รบั อนุมตั ิ
- วงเงินเกินกว่าร้ อยละ 5 ของงบประมาณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินกว่าร้ อยละ ' ของงบประมาณแต่ละ
ประเภท
1.3 การขอค่าใช้ จ่ายทีไม่ได้ ขอ งบประมาณ
- วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท และเป็ นกรณีฉกุ เฉิน แต่ไม่
เกิน % ล้ านบาท
- วงเงินเกินกว่า 60,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินเกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
- วงเงินไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อรายการ
ตารางอํานาจการดําเนินการ เรื องอํานาจอนุมตั -ิ การบัญชีและการเงิน –การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

ลําดับ
1

เรือง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

คก.

- วงเงินเกิน 300,000,000 บาท
- วงเงินเกิน 200,000,000 บาท ไม่เกิน 300,000,000
บาท
- วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
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กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

ตารางอํานาจการดําเนินการ เรื องการจัดซือ / จัดจ้ าง
ลําดับ
เรือง การจัดซือ / จัดจ้ าง
1 การลงนามในใบสังซือ หรือสัญญาในเรื องการจัดหาทีได้ รับ
อนุมตั ิแล้ วต่อครัง

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

1.1 ใบสังซือ (P/O)
- วงเงินเกิน

500,000 บาท

- วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
1.2 สัญญา
1.2.1 ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
- วงเงินเกิน

500,000 บาท

- วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
1.2.2 ระยะเวลาเกิน 3 ปี
การจัดหาโดยวิธีพิเศษต่อครัง(ไม่สบื ราคา, ไม่ประกวดราคา)*
- วงเงินเกิน 200,000 บาท หากเกิน %D ล้ านบาท
รายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ
- วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
3

การยกเลิก / แก้ ไขใบสังซือ (P/O) ทีได้ ออกไปแล้ ว
- วงเงินเกิน

200,000 บาท

- วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
- วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
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Deleted:

บริษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

เรือง การจัดซือ / จัดจ้ าง

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

4

การลงนามในเอกสารในการสืบราคา

5

7

การลงนามในเอกสารเชิญประกวดราคาซือ / ว่าจ้ างทําของ
การเรี ยกค่าชดเชย แลกเปลียนสินค้ าชํารุด / เสียหาย หรื อผิด
วัตถุประสงค์จากผู้ขาย / ผู้รับประกันภัยสินค้ าและบริ การ
การแต่งตังคณะกรรมการเพือดําเนินการเกียวกับการตรวจรับ
สิงของ / บริ การ

8

การตรวจรับสิงของหรื อบริ การต่อครัง

6

8.1 วัตถุดบิ หรื ออะไหล่หรือวัสดุหรือบริ การทัวไป
8.2 วัตถุดบิ หรื ออะไหล่หรือวัสดุหรือบริ การเฉพาะ
8.3 สินทรัพย์ทมีี มลู ค่าตํากว่า 200,000 บาท
8.4 สินทรัพย์ทมีี มลู ค่ามากกว่า 200,000 บาท ไม่เกิน
300,000 บาท
8.5 สินทรัพย์ทมีี มลู ค่ามากกว่า 300,000 บาทหรื องาน
โครงการ
8.6 ในกรณีถ้าเป็ นการซือสินทรัพย์ถาวร / ซืออุปกรณ์ วสั ดุ /
งานบริ การเกียวกับคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : คก. หมายถึง คณะกรรมการบริษัท
กบห. หมายถึง คณะกรรมการบริหาร
กจก. หมายถึง กรรมการผู้จดั การ
รจก. หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ
ผชก. หมายถึง ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ หรื อ CFO
ผอ. หมายถึง ผู้อํานวยการฝ่ าย หรื อ ผู้ชว่ ยผู้อาํ นวยการฝ่ าย
ผจฝ. หมายถึง ผู้จดั การฝ่ าย
ผจผ. หมายถึง ผู้จดั การแผนก
*หมายถึง การจัดซือ/จัดจ้ างกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ก่อน หากไม่รีบ

ดําเนินการในทันทีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ทังนีต้ องคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสําคัญ โดย
ประเภทสินค้ าและบริ การทีอนุญาตให้ ทําการจัดซือโดยวิธีพิเศษ คือ งานจัดจ้ างทีเกิดขึนทีโครงการ หรือ เหตุการณ์ฉกุ เฉิน

Deleted:

Deleted:

เช่น งานซ่อมแซม การย้ ายเสาไฟฟ้า การปรับปรุงพืนทีสํานักงานขาย เป็ นต้ น

¶
¶
¶
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