บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10. โครงสร้ างการจัดการ
10.1

คณะกรรมการ
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี ้

1. นำย อนุวฒ
ั น์
2. นำย ทนงศักดิ์
3. นำย ยงศีล
4. นำย พีระ
5. นำย วีระวิทย์
6. นำย อัษฏำงค์
7. นำย สุขสันต์
8. นำย ปรี ชำ
9. พ.ต.อ. โกศล

ชื่อ – สกุล
เมธีวิบลู วุฒิ
มโนธรรมรักษำ
รุ่งชีวำ
นีรพิทกั ษ์
มโนธรรมรักษำ
ศรี ศภุ รพันธ์
จิรจริ ยำเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผู้จดั กำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร / รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
กรรมกำร / กรรมกำรบริ หำร
รองประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร

1)

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท ฯ ประกอบด้ วย คุณทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ คุณวีระวิทย์ มโนธรรม
รักษำ และ คุณยงศีล รุ่งชีวำ กรรมกำรสองในสำมคนนี ้ลงลำยมือชื่อร่วมกัน และประทับตรำสำคัญของบริ ษัทฯ

2)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวม
ทังสิ
้ ้นจำนวน 1 ครัง้ 1 ครัง้ 20 ครัง้ และ 7 ครัง้ ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำย อนุวฒ
ั น์
2. นำย ทนงศักดิ์
3. นำย ยงศีล
4. นำย พีระ
5. นำย วีระวิทย์
6. นำย อัษฏำงค์
7. นำย สุขสันต์

เมธีวิบลู วุฒิ1/
มโนธรรมรักษำ1/
รุ่งชีวำ1/
นีรพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษำ1/
ศรี ศภุ รพันธ์ 2/
จิรจริ ยำเวช1/

2554
-

1/1
1/1
-

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
2555
2556
6 เดือนแรก 2557
3/20
7/7
1/1
20/20
7/7
1/1
18/20
7/7
4/20
7/7
4/20
7/7
0/20
5/7
4/20
4/7

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 3

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

รายชื่อกรรมการ
8. นำย ปรี ชำ
9. พ.ต.อ. โกศล

ติวะนันทกร
นินบดี1/

1/

2554
-

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
2555
2556
6 เดือนแรก 2557
4/20
7/7
4/20
7/7

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ได้ มีมติแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท
2/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้
นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นกรรมกำรแทนนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ที่ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร

10.2

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้

1. นำย ทนงศักดิ์
2. นำย พีระ
3. นำย วีระวิทย์
4. นำย ยงศีล

ชื่อ – สกุล
มโนธรรมรักษำ
นีรพิทกั ษ์
มโนธรรมรักษำ
รุ่งชีวำ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร

1)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริ ษัทฯ มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ในปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 42
ครัง้ และ 19 ครัง้ ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

1. นำย ทนงศักดิ์

มโนธรรมรักษำ

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
2556
6 เดือนแรก 2557
42/42
19/19

2. นำย พีระ

นีรพิทกั ษ์

40/42

19/19

3. นำย วีระวิทย์

มโนธรรมรักษำ1/

0/42

18/19

4. นำยยงศีล

รุ่งชีวำ2/

0/42

16/19

รายชื่อกรรมการ

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 18/2556 วันที่ 3 ธันวำคม 2556 ได้ มีมติแต่งตัง้
นำยวีระวิทย์ มโนธรรมรักษำเป็ นกรรมกำรบริ หำร
2/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ นำยยงศีล รุ่ งชีวำ เป็ น
กรรมกำรบริ หำรแทนนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ที่ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ หำร

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 4
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10.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 4 ท่ำน ดังนี ้

1. นำย อัษฏำงค์
2. นำย สุขสันต์
3. นำย ปรี ชำ
4. พ.ต.อ. โกศล

ชื่อ – สกุล
ศรี ศภุ รพันธ์
จิรจริ ยำเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัทฯ มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ใน ปี 2556 และ 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 3
ครัง้ และ 4 ครัง้ ตำมลำดับ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำย อัษฏำงค์
2. นำย สุขสันต์
3. นำย ปรี ชำ
4. พ.ต.อ. โกศล

ศรี ศภุ รพันธ์ 1/
จิรจริ ยำเวช
ติวะนันทกร
นินบดี

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
2556
6 เดือนแรก 2557
0/3
3/3
3/3
3/3

3/4
2/4
4/4
4/4

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้
นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบแทนนำยสุขสันต์ จิรจริ ยำเวชที่ขอลำออกจำก
กำรเป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

10.4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ งประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 5 ท่ำน ดังนี ้

1. นำย อัษฏำงค์
2. นำย พีระ
3. นำย ปรี ชำ
4. นำย ยงศีล
5. นำย รังสรรค์

ชื่อ – สกุล
ศรี ศภุ รพันธ์
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวำ
หวังไพฑูรย์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง

หมำยเหตุ : นำยชวลิต ธำรำธิคณ
ุ เดช ปฏิบตั หิ น้ ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 5

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
1)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริ ษัทฯ มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ใน 6 เดือนแรกปี 2557 รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 2 ครัง้
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1. นำย อัษฏำงค์
2. นำย พีระ
3. นำย ปรี ชำ
4. นำย ยงศีล
5. นำย รังสรรค์

การเข้ าร่ วมประชุม / การประชุมทัง้ หมด
6 เดือนแรก 2557

ศรี ศภุ รพันธ์ 1/
นีรพิทกั ษ์
ติวะนันทกร
รุ่งชีวำ2/

1/2
2/2
2/2
1/2

หวังไพฑูรย์

2/2

1/

หมำยเหตุ : ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้
นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงแทนนำยพีระ นีรพิทกั ษ์ที่ขอลำออกจำก
กำรเป็ นประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
2/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ นำยยงศีล รุ่ งชีวำ เป็ น
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

10.5 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะผู้บริ หำรประกอบด้ วยผู้บริ หำรจำนวน 5 ท่ำน ดังนี ้
1. นำย ทนงศักดิ์
2. นำย พีระ
3. นำย ธีระชำติ
4. นำย รังสรรค์
5. นำย สิทธิพร

ชื่อ – สกุล
มโนธรรมรักษำ
นีระพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษำ
หวังไพฑูรย์
รัตนำภรณ์2/

ตาแหน่ ง
กรรมกำรผู้จดั กำร
รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส
รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงิน (CFO)

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ นำยพีระ นีระพิทกั ษ์
เป็ นรองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโสแทนนำยสมยศ ฐิ ตสิ รุ ิ ยำรักษ์ที่ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำน ของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ นำยสมยศ ฐิตสิ รุ ิ ยำรักษ์ได้ แจ้ งเรื่ องกำรลำออกในวันที่ 1 สิงหำคม 2557 และมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 31 สิงหำคม 2557
2/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้ มีมติรับทรำบกำรลำออกจำกกำร
เป็ นพนักงำนของนำงสำวพมลรัตน์ จรัลรุ่ งโรจน์ ซึง่ ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงิน ทังนี
้ ้
นำงสำวพมลรัตน์ จรัลรุ่ งโรจน์ได้ แจ้ งเรื่ องกำรลำออกในวันที่ 1 สิงหำคม 2557 และมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 31 สิงหำคม 2557 โดยตำแหน่งประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรด้ ำนกำรเงินจะรับหน้ ำที่แทนโดย
นำยสิทธิพร รัตนำภรณ์ ซึง่ เริ่ มทำงำนในวันที่ 1 ตุลำคม 2557

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 6

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.6 คณะอานวยการบริหาร
ณ วันที่ 1 กันยำยน 2557 คณะอำนวยกำรบริ หำร ประกอบด้ วยกรรมกำรทังหมด
้
3 ท่ำนดังนี ้
1.
2.
3.

นำย พีระ
นำย ธีระชำติ
นำย รังสรรค์

ชื่อ – สกุล
นีระพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษำ
หวังไพฑูรย์

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะอำนวยกำรบริ หำร
กรรมกำรอำนวยกำรบริ หำร
กรรมกำรอำนวยกำรบริ หำร

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 10/2557 วันที่ 29 สิงหำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้ นำยพีระ นีระพิทกั ษ์
เป็ นประธำนคณะอำนวยกำรบริ หำรแทนนำยสมยศ ฐิตสิ รุ ิ ยำรักษ์ที่ได้ ลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำน
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ นำยสมยศ ฐิ ติสุริยำรักษ์ ได้ แจ้ งเรื่ องกำรลำออกในวันที่ 1 สิงหำคม 2557 และมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที่ 31 สิงหำคม 2557

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 7

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.7

ผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ
นำยทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษำ

เลขานุการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส
นำยพีระ นีรพิทกั ษ์
รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารด้ าน
การเงิน (CFO)
นำยสิทธิพร รัตนำภรณ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นำยรังสรรค์ หวังไพฑูรย์

ผู้อานวยการสายการตลาดและฝ่ ายขาย

ฝ่ ำยบริ กำรหลัง
กำรขำย

ฝ่ ำยประสำนงำน
รำชกำร

ฝ่ ำยจัดซื ้อ

ฝ่ ำยกำรตลำด

ฝ่ ำยขำย

ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ว่ำจ้ ำง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ
ส่วนที่ 2.2 หน้ ำ 8

ผู้อานวยการสายงานวิศวกรรม

ฝ่ ำยควบคุมงำนก่อสร้ ำง

ฝ่ ำยสถำปนิก

ฝ่ ำยสำรสนเทศ

ฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิน

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.8

เลขานุการบริษัทฯ
ชื่อ – สกุล
ธำรำธิคณ
ุ เดช

นำย ชวลิต

ตาแหน่ ง
เลขำนุกำรบริ ษัทฯ

10.9 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10.9.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่กรรมกำรคิดเป็ น
จำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 319,000 บำท และ 2,840,000 บำท ตำมลำดับ โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ น ค่ำเบี ้ยประชุม
กรรมกำร และค่ำตอบแทนรำยเดือน ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ

2554
ค่ าเบีย้
ประชุม

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2555
2556
6 เดือนแรก 2557
ค่ าเบีย้
ค่ าเบีย้
ค่ าเบีย้
ค่ าตอบแทน
ประชุม
ประชุม
ประชุม
รายเดือน
30,000
420,000
140,000
28,000

1. นำย อนุวฒ
ั น์
2. นำย ทนงศักดิ์

เมธีวิบลู วุฒิ1/
มโนธรรมรักษำ

-

3. นำย ยงศีล
4. นำย พีระ
5. นำย วีระวิทย์
6. นำย อัษฏำงค์
7. นำย สุขสันต์
8. นำย ปรี ชำ
9. พ.ต.อ. โกศล
10. นำย ธีระชำติ
11. นำย พงศ์ศกั ดิ์
รวมทัง้ หมด

รุ่งชีวำ
นีรพิทกั ษ์ 1/
มโนธรรมรักษำ1/
ศรี ศภุ รพันธ์ 2/
จิรจริ ยำเวช1/
ติวะนันทกร1/
นินบดี1/
มโนธรรมรักษำ3/
สวำทยำนนท์ 4/

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000
28,000
28,000
58,000
49,000
49,000
28,000
319,000

150,000
170,000
140,000
210,000
130,000
240,000
220,000
1,820,000

300,000
360,000
360,000
1,020,000

หมำยเหตุ : 1/ ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ได้ มีมติแต่งตังกรรมกำรบริ
้
ษัท
2/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติแต่งตัง้
นำยอัษฎำงค์ ศรี ศภุ รพันธ์ เป็ นกรรมกำรแทนนำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์ที่ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำร
3/
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ได้ มีมติรับทรำบกำรลำออก
นำยธีระชำติ มโนธรรมรักษำจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
4/
ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 วันที่ 24 มกรำคม 2557 ได้ มีมติรับทรำบกำรลำออก
นำยพงศ์ศกั ดิ์ สวำทยำนนท์จำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 9

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤษภำคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2556 และมติที่ประชุมวิสำมัญ ครั ง้ ที่ 3/2556 วันที่ 24 ธันวำคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ตาแหน่ งกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริ ษัท1/
กรรมกำรบริ ษัท1/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรบริ หำร2/
กรรมกำรบริ หำร2/
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง3/
กรรมกำรบริ หำรควำมเสีย่ ง3/

2556
ค่ าเบีย้ ประชุม
10,000
7,000
10,000
7,000
-

ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
2557
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนรายเดือน
60,000
20,000
30,000
20,000
80,000
60,000
20,000
10,000
-

หมำยเหตุ : 1/ กรรมกำรที่เป็ นพนักงำนของบริ ษัทฯ มีสิทธิจะได้ รับค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรและบำเหน็จกรรมกำร
2/
ประธำนกรรมกำรบริ ห ำร และ/หรื อ กรรมกำรบริ ห ำรที่ เ ป็ นพนัก งำนของบริ ษั ท ฯ จะไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่ำตอบแทนรำยเดือนจำกกำรปฎิบตั หิ น้ ำที่ฐำนะคณะกรรมกำรบริ หำร
3/
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ/หรื อ กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่เป็ นพนักงำนของบริ ษัทฯ จะไม่มี
สิทธิได้ รับค่ำเบี ้ยประชุมจำกกำรปฎิบตั หิ น้ ำที่ฐำนะคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

10.9.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่ผ้ บู ริ หำร
ประกอบด้ วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ดังนี ้
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
1. เงินเดือนและโบนัส
2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม
รวมทัง้ หมด

2554

2555

2556

1,688,000.00

4,230,000.00

10,845,723.00

6 เดือนแรก
2557
7,702,525.13

9,000.00

6,300.00

187,452.00

190,336.35

1,697,000.00

4,236,300.00

11,033,175.00

7,892,861.48

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 10

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.10 บุคลากร
10.10.1 จานวนพนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2557 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนพนักงำนรวมทังสิ
้ ้น 129 คน โดยแบ่งตำมสำยงำน
หลักได้ ดังนี ้
สายงาน

จานวนพนักงาน (คน)
4
19
4
9
5
7
23
38
4
6
5
5
129

1. สำยงำนสำรสนเทศ
2. สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
3. สำยงำนเลขำนุกำร
4. สำยงำนประสำนงำนรำชกำร
5. สำยงำนจัดซื ้อ
6. สำยงำนกำรตลำด
7. สำยงำนขำย
8. สำยงำนควบคุมงำนก่อสร้ ำง
9. สำยงำนสถำปนิก
10. สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
11. สำยงำนบริ กำรหลังกำรขำย
12. สำยงำนบริ หำร
รวม

10.10.2 การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่ างมีนัยสาคัญในช่ วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำพนักงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีจำนวนเพิ่มขึ ้น ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษัทฯ
พัฒนำโครงกำรเพิ่มมำกขึ ้น ดังนี ้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

บริ ษัทฯ มีจำนวนพนักงำนทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ มีจำนวนพนักงำนทังสิ
้ ้น

59 คน
89 คน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

บริ ษัทฯ มีจำนวนพนักงำนทังสิ
้ ้น

109 คน

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 11

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.10.3 ค่ าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ งวด 6 เดื อ นแรกของปี 2557 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก ำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนให้ แก่บคุ ลำกรของบริ ษัท ฯ ในรู ปแบบของ เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ดังนี ้
ค่ าตอบแทนพนักงาน

2554

2555

2556

1. เงินเดือนและโบนัส
2. เงิ นสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ
และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวมทัง้ หมด

11,245,116.00
287,092.00

16,256,959.75
297,918.00

26,936,438.82
733,297.31

6 เดือนแรก
2557
20,080,172.74
722,406.62

11,532,208.00

16,554,877.75

27,669,736.13

20,802,579.36

10.10.4 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำร่ วมกับกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ทิสโก้ มำสเตอร์ ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่ มเติม) ภำยใต้ กำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั กำร
กองทุนทิสโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2556

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 12

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
10.11 อานาจดาเนินการ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดั ทำคูม่ ือปฏิบตั ิงำน เรื่ อง อำนำจดำเนินกำร เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในกำรปฎิบตั ิงำนของ
พนักงำนทุกฝ่ ำยและผู้บริ หำรทุกระดับชันในบริ
้
ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2557
เมื่ อวันที่ 22 กัน ยำยน 2557 ได้ มีม ติ อนุมัติ คู่มื อ ปฎิ บัติ ง ำน เรื่ อง อ ำนำจด ำเนิ นกำร ซึ่ง มีร ำยละเอี ยดบำงส่ว นดัง นี ้
ตำรำงกำรอำนำจดำเนินกำร เรื่ องงบประมำณเพื่อกำรลงทุน
ลำดับ
1

เรื่ อง งบประมำณเพื่อกำรลงทุน

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

กำรลงทุนอสังหำริ มทรัพย์ / พัฒนำโครงกำร


1.1 ซื ้ออสังหำริ มทรัพย์
- จำนวนเงินรวมเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม



- วงเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม



1.2 เพิ่มเติมระหว่ำงปี
- วงเงินรวมเกินกว่ำ ร้ อยละ 20 ของงบลงทุน



- วงเงินรวมไม่เกินกว่ำ ร้ อยละ 20 ของงบลงทุน



- วงเงินไม่เกิน 20 ล้ ำนบำทต่อรำยกำร / โครงกำร
1.3 กำรทบทวนโครงกำรลงทุนเมือ่ โครงกำรลงทุนนันเกิ
้ นวงเงิน
งบลงทุนที่ได้ รับอนุมตั ิไว้ แล้ ว
- มีเหตุอื่นๆ ที่เห็นว่ำควรระงับ หรื อ ยกเลิกโครงกำรลงทุน
- คำดว่ำจะมีกำรใช้ งบประมำณเกินกว่ำ 20% ของงบ
ลงทุนที่อนุมตั ิไว้ ในแต่ละรำยกำร
- คำดว่ำจะมีกำรใช้ งบประมำณไม่เกินกว่ำ 20% ของงบ
ลงทุนที่อนุมตั ิไว้ ในแต่ละรำยกำร







1.4 กำรขอใช้ งบลงทุนต่อครัง้ (งบประมำณที่ได้ รับอนุมตั )ิ
- จำนวนเงินเกิน 5,000,000 บำท/ครัง้ (แต่ไม่เกินวงเงิน
รวมที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว)



- จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท/ครัง้



- จำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท/ครัง้



- จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บำท/ครัง้



- จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บำท/ครัง้



1.5 กำรวำงเงินมัดจำเพื่อซื ้อที่ดนิ
- จำนวนเงินเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม



- จำนวนเงินไม่เกินร้ อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)

ตำรำงอำนำจกำรดำเนินกำร เรื่ องอำนำจอนุมตั ิ - กำรบัญชีและกำรเงิน
ลำดับ
1

งบประมำณค่ำใช้ จ่ำยใน กำรขำยและบริ หำร
1.1 ประจำปี

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.




1.2 ค่ำใช้ จ่ำยเกินงบประมำณที่ได้ รับอนุมตั ิ
- วงเงินเกินกว่ำร้ อยละ 5 ของงบประมำณแต่ละประเภท
- วงเงินไม่เกินกว่ำร้ อยละ 5 ของงบประมำณแต่ละ
ประเภท





1.3 กำรขอค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่ได้ ขอ งบประมำณ
- วงเงินเกินกว่ำ 100,000 บำท และเป็ นกรณีฉกุ เฉิน แต่ไม่
เกิน 1 ล้ ำนบำท



- วงเงินเกินกว่ำ 60,000 บำท แต่ไม่เกิน 100,000 บำท






- วงเงินเกินกว่ำ 30,000 บำท แต่ไม่เกิน 60,000 บำท
- วงเงินไม่เกินกว่ำ 20,000 บำท ต่อรำยกำร




ตำรำงอำนำจกำรดำเนินกำร เรื่ องอำนำจอนุมตั -ิ กำรบัญชีและกำรเงิน –กำรกู้ยมื เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ลำดับ
1

เรื่ อง กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน
- วงเงินเกิน 300,000,000 บำท
- วงเงินเกิน 200,000,000 บำท ไม่เกิน 300,000,000
บำท

คก.

กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.



- วงเงินไม่เกิน 200,000,000 บำท
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ตำรำงอำนำจกำรดำเนินกำร เรื่ องกำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง
ลำดับ
เรื่ อง กำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง
1 กำรลงนำมในใบสัง่ ซื ้อ หรื อสัญญำในเรื่ องกำรจัดหำที่ได้ รับ
อนุมตั ิแล้ วต่อครัง้

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

1.1 ใบสัง่ ซื ้อ (P/O)
- วงเงินเกิน

500,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 300,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท



1.2 สัญญำ
1.2.1 ระยะเวลำไม่เกิน 3 ปี
- วงเงินเกิน

500,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 300,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 10,000 บำท
2



1.2.2 ระยะเวลำเกิน 3 ปี



กำรจัดหำโดยวิธีพิเศษต่อครัง้ (ไม่สบื รำคำ, ไม่ประกวดรำคำ)*
- วงเงินเกิน 200,000 บำท หำกเกิน 10 ล้ ำนบำท
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ




- วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท
3

กำรยกเลิก / แก้ ไขใบสัง่ ซื ้อ (P/O) ที่ได้ ออกไปแล้ ว
- วงเงินเกิน

200,000 บำท





- วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 150,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท



- วงเงินไม่เกิน 5,000 บำท
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
ลำดับ

เรื่ อง กำรจัดซื ้อ / จัดจ้ ำง

คก. กบห. กจก. รจก. ผชก. ผอ. ผจฝ. ผจผ.

4

กำรลงนำมในเอกสำรในกำรสืบรำคำ

5

7

กำรลงนำมในเอกสำรเชิญประกวดรำคำซื ้อ / ว่ำจ้ ำงทำของ
กำรเรี ยกค่ำชดเชย แลกเปลีย่ นสินค้ ำชำรุด / เสียหำย หรื อผิด
วัตถุประสงค์จำกผู้ขำย / ผู้รับประกันภัยสินค้ ำและบริ กำร
กำรแต่งตังคณะกรรมกำรเพื
้
่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรับ
สิง่ ของ / บริ กำร

8

กำรตรวจรับสิง่ ของหรื อบริ กำรต่อครัง้

6






8.1 วัตถุดิบหรื ออะไหล่หรื อวัสดุหรื อบริ กำรทัว่ ไป



8.2 วัตถุดิบหรื ออะไหล่หรื อวัสดุหรื อบริ กำรเฉพำะ



8.3 สินทรัพย์ที่มีมลู ค่ำต่ำกว่ำ 200,000 บำท
8.4 สินทรัพย์ที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 200,000 บำท ไม่เกิน
300,000 บำท
8.5 สินทรัพย์ที่มีมลู ค่ำมำกกว่ำ 300,000 บำทหรื องำน
โครงกำร
8.6 ในกรณีถ้ำเป็ นกำรซื ้อสินทรัพย์ถำวร / ซื ้ออุปกรณ์วสั ดุ /
งำนบริ กำรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หมำยเหตุ : คก. หมำยถึง คณะกรรมกำรบริษัท





กบห. หมำยถึง คณะกรรมกำรบริ หำร
กจก. หมำยถึง กรรมกำรผู้จดั กำร
รจก. หมำยถึง รองกรรมกำรผู้จดั กำร
ผชก. หมำยถึง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำร หรื อ CFO
ผอ. หมำยถึง ผู้อำนวยกำรฝ่ ำย หรื อ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรฝ่ ำย
ผจฝ. หมำยถึง ผู้จดั กำรฝ่ ำย
ผจผ. หมำยถึง ผู้จดั กำรแผนก
*หมำยถึง กำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำงกับเหตุกำรณ์ทเี่ กิดขึ ้นโดยไม่ได้ คำดหมำยไว้ ก่อน หำกไม่รีบ

ดำเนินกำรในทันทีอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ ทังนี
้ ้ต้ องคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสำคัญ โดย
ประเภทสินค้ ำและบริ กำรที่อนุญำตให้ ทำกำรจัดซื ้อโดยวิธีพิเศษ คือ งำนจัดจ้ ำงทีเ่ กิดขึ ้นที่โ ครงกำร หรื อ เหตุกำรณ์ฉกุ เฉิน
เช่น งำนซ่อมแซม กำรย้ ำยเสำไฟฟ้ ำ กำรปรับปรุงพื ้นที่สำนักงำนขำย เป็ นต้ น
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