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2.3.2 โครงสร้ างการจัดการ
2.3.2.1

โครงสร้ างองค์ กร (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558)

(1) นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมี (2) นายพงษ์ ศักดิ์ นันตวรรณกุล (3) นายสมบูรณ์ วงศ์ รัศมี (4) นายศิริชัย ประพันธ์ ธุรกิจ
(5) น.ส.จุฑามาศ วิภากรวิทย์ (6) นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์ (7) นางกานต์ สุดา แสนสุทธิ์ (8) นายพรเทพ เถียรทวี

2.3.2.2

คณะกรรมการบริษัท

2.3.2.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 คณะกรรมกำรบริ ษัทมีจำนวน 10 ท่ำน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื่อ
นำยพลำกร สุวรรณรัฐ
นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
นำยสมชัย บุญนำศิริ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
น.ส.ชฎำรัตน์ อนันตกูล
นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำร

โดยมีนำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษัท
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2.3.2.2.2 กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร ลงลำยมือชื่อร่ วมกับนำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ มนัส หรื อนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล
หรื อนำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร รวมเป็ นสองคนและประทับตรำสำคัญของบริ ษัทฯ
2.3.2.2.3 วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งเป็ นจำนวนหนึ่งในสำมของ
จำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทฯนัน้
ให้ จบั สลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆต่อไปให้ กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ซึ่ง
กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระนันอำจจะได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งอีกได้ ทังนี
้ ้ นอกจำกกำร
พ้ นตำแหน่งตำมวำระแล้ ว กรรมกำรจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ (1) ตำย (2) ลำออก (3) ขำดคุณสมบัติ หรื อมี
ลักษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำย (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออก ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของ
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง หรื อ (5) ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
2.3.2.2.4 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้ มีกำร
มอบหมำยขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษัทดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไป
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ
ด้ วยกฎหมำย ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยสรุ ป
อำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ ดงั นี:้
1. ปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติคณะกรรมกำรบริ ษัทและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต
2. พิจำรณำกำหนดรำยละเอียดและให้ ควำมเห็นชอบวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ทำงธุรกิจ ทิศทำงของธุรกิจ นโยบำย
ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แนวทำง แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ตำมที่ฝ่ำย
จัดกำรจัดทำ
3. กำกับดูแลกำรบริ หำรงำนและผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร ฝ่ ำยจัดกำร หรื อบุคคลใด ๆ ซึง่ ได้ รับ
มอบหมำยให้ ทำหน้ ำที่ดงั กล่ำว เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
4. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็ นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนและงบประมำณ
ของบริ ษัทฯ
5. ดำเนินกำรให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยนำระบบงำนบัญชีที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทังจั
้ ดให้ มี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
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6. จัดให้ มีกำรทำงบดุล และงบกำไรขำดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ และลงลำยมือชื่อเพื่อรับรอง
งบกำรเงินดังกล่ำว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
7. พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมัญประจำปี เพื่อ
พิจำรณำอนุมตั ิ
8. จัดให้ มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และกำรปรับใช้
นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ เชื่อมัน่ ได้ วำ่ บริ ษัทฯมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุก
กลุม่ ด้ วยควำมเป็ นธรรม
9. พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่ มเติม) รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง เข้ ำดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ และ
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ และกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
10. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ใด และก ำหนดอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง
คณะกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
11. พิจำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่ มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทฯได้
12. พิจำรณำแต่งตังผู
้ ้ บริ หำรตำมคำนิยำมที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรื อคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และเลขำนุกำรบริ ษัท รวมทังพิ
้ จำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร
ดังกล่ำว
13. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอก หำกมีควำมจำเป็ นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจที่เหมำะสม
14. ส่งเสริ มให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรของบริ ษัทฯเข้ ำร่ วมหลักสูตรสัมมนำต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริ ษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริ หำรนัน้
คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถมอบอำนำจ และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้
โดยกำรมอบอำนำจ หรื อกำรมอบอำนำจช่วงดังกล่ำวให้ อยูภ่ ำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือมอบ
อำนำจที่ให้ ไว้ และ/หรื อให้ เป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนดหรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท
กำหนดไว้ ทัง้ นี ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรั บ ผิดชอบของคณะกรรมกำรของบริ ษัทนัน้ จะไม่มี
ลัก ษณะเป็ นกำรมอบอ ำนำจ หรื อ มอบอ ำนำจช่ ว งที่ ท ำให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อ ผู้รั บ มอบอ ำนำจจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนเองหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน) อำจมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ใน
ลักษณะใดๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ยกเว้ นเป็ นกำร
อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำอนุมตั ิ
ไว้
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2.3.2.3

คณะกรรมการตรวจสอบ

2.3.2.3.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
นำยสมชัย บุญนำศิริ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

โดยมีนำยสมชัย บุญนำศิ ริ เป็ นผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ เพี ยงพอที่จ ะทำหน้ ำที่ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน และมี น.ส.นพรัตน์ ยอดเพ็ชร์ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.3.2.3.2 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็ นกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 3 คน โดยมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ 3 ปี เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ออกตำมวำระตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯซึ่งอำจจะได้ รับเลือกเข้ ำมำดำรง
ตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยตรง และมีอำนำจ หน้ ำที่และ
ควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
2.3.2.3.3 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้ มีกำร
มอบหมำยขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขต หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท รวมทังรำยงำนต่
้
อคณะกรรมกำรบริ ษัท ดังนี ้
1. สอบทำนให้ บริ ษัทฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้ บริ ษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน
(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ตลอดจนให้ ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และ/หรื อ กำรว่ำ จ้ ำงบริ ษั ทตรวจสอบภำยใน หรื อ หน่วยงำนอื่นใดที่รับผิด ชอบเกี่ ย วกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษัทฯปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
4. พิจำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเข้
้ ำ
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วย อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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5. พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัทฯ
6. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัทฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้ องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิต ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
- ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
- ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
- จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
- ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมกฎบัตร
(Charter)
- รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่
ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
7. ในกำรปฏิ บัติห น้ ำ ที่ข องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรื อมีข้ อสงสัยว่ำมีร ำยกำรหรื อกำรกระท ำ
ดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อดำเนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
หำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท หรื อผู้บ ริ หำรไม่ดำเนินกำรให้ มีกำรปรั บปรุ งแก้ ไขภำยในระยะเวลำข้ ำงต้ น
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรื อกำรกระทำตำมข้ ำงต้ นต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯมอบหมำย ด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
9. ทบทวนข้ อบังคับและผลกำรปฏิบตั ิงำนในปี ที่ผำ่ นมำอย่ำงน้ อยปี ละหนึง่ (1) ครัง้
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2557 ได้ มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้กำกับดูแลในเรื่ องที่เกี่ ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำร
ส่วนที่ 2.3.2 หน้ ำที่ 5

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ตรวจสอบได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ หำรรวบรวม วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ย ง เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
ย้ ำยรำยละเอียดเกี่ยวกับมอบหมำยให้ คณะกรรมกำร
2.3.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
2.3.2.4.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ตรวจสอบพิจำรณำในเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ไปอยูใ่ นหมวดว่ำด้ วยกำรกำกับดูแลกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้ วย
ลาดับ
1.
2.
3.

รายชื่อ
นำยสมชัย บุญนำศิริ
นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร

ตาแหน่ ง
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

กำรแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิ
้
จำรณำค่ำตอบแทนของบริ ษัทฯ กระทำโดยแต่งตั ง้ กรรมกำรจำนวนหนึ่ง
เป็ นคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้ อย 1
ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ โดยประธำนคณะกรรมกำร
ดังกล่ำวจะต้ องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2.3.2.4.2 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้ มีกำร
มอบหมำยขอบเขตอำนำจหน้ ำที่แ ละควำมรั บผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ำตอบแทน
ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้:
1. พิจำรณำนโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
และผู้บริ หำรระดับสูง รวมทังคั
้ ดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อนำเสนอต่อที่
ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ทและ/หรื อ ที่ป ระชุมผู้ถือ หุ้น เพื่ อพิจ ำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริ ษั ท และ
ผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ
2. พิจำรณำทบทวนนโยบำยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำร
บริ ษัทและผู้บริ หำรระดับสูง
3. ให้ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อนำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้อนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริ หำรระดับสูง ส่วนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมกำรบริ ษัท
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
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ทังนี
้ ้ ให้ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับกำร
แต่งตัง้ ทังนี
้ ้ จะเลือกกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้พ้นจำกตำแหน่งเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
2.3.2.5 คณะกรรมการบริหาร
2.3.2.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 คณะกรรมกำรบริ หำรประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 8 ท่ำน ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อ
นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล
นำยศิริชยั ประพันธ์ธุรกิจ
นำงกำนต์สดุ ำ แสนสุทธิ์

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรบริ หำร

คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร โดยจะพิจำรณำคัดเลือกจำกกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัทฯที่สำมำรถบริ หำรงำนในเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมปกติธุรกิจและงำนบริ หำรของ
บริ ษัทฯ และสำมำรถกำหนดนโยบำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ ำงกำรบริ หำรงำน รวมถึงกำรตรวจสอบ
และติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
2.3.2.5.2 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้ มีกำร
มอบหมำยขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรดังต่อไปนี ้
คณะกรรมกำรบริ หำรมีขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี:้
1. คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์กำรประกอบ
กิจกำรของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษัทฯดังกล่ำวจะต้ องเป็ นไปตำมนโยบำย ข้ อบังคับ หรื อ
คำสัง่ ใดๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด นอกจำกนี ้ ให้ คณะกรรมกำรบริ หำรมีหน้ ำที่ในกำรพิจำรณำ
กลัน่ กรองเรื่ องต่ำงๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิหรื อให้ ควำมเห็นชอบ
2. จัด ทำวิ สัยทัศน์ กลยุทธ์ ทำงธุ รกิ จ ทิ ศทำงของธุ รกิ จ นโยบำยทำงธุ ร กิ จ เป้ำหมำย แนวทำ ง แผนกำร
ดำเนินงำน และงบประมำณของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
3. ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนินนโยบำย และแนวทำงกำรบริ หำรงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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4. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเฉพำะกรณีหรื อกำรดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นปกติธุรกิจของบริ ษัทฯ (1) ภำยใต้ วงเงิน
หรื องบประมำณประจำปี ตำมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทและมีอำนำจดำเนินกำรตำมที่กำหนด
ไว้ หรื อ (2) ภำยในวงเงินไม่เกินกว่ำร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของบริ ษัทฯ โดยในกำรดำเนินกำร
ใดๆตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรบริ หำรจะต้ องไม่ก่อให้ เกิดหนี ้สินหรื อภำระผูกพันใดๆที่มีมลู ค่ำเกิน
กว่ำร้ อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ในส่วนของหนี ้สินหรื อภำระผูกพันใดๆ ให้ รวมถึง
สินเชื่อโครงกำรที่บริ ษัทฯทำกับสถำบันกำรเงินใดๆ (Project Finance) ด้ วย
5. ให้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนในเรื่ อ งและภำยในก ำหนดเวลำดั ง ต่ อ ไปนี ้
ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบ
5.1 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบกำรเงิ นของบริ ษัทฯ ซึ่งรวมถึงงบกำรเงินประจำปี และงบ
กำรเงินรำยไตรมำส ภำยในกรอบระยะเวลำที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.3 รำยงำนอื่นๆตำมที่คณะกรรมกำรบริ หำรพิจำรณำเห็นสมควร
6. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร เพื่ อพิจำรณำดำเนินกำรใดๆ ตำมอำนำจหน้ ำที่ของตนที่กำหนด
จะต้ องประกอบด้ วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของคณะกรรมกำรบริ หำรทังหมดเข้
้
ำร่ วมประชุม จึงจะถือ
ว่ำครบเป็ นองค์ประชุมในอันที่จะสำมำรถดำเนินกำรใดๆ ดังกล่ำวได้
7. ในกำรออกเสียงของกรรมกำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ให้ กรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้
ท่ำนละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ำกัน ให้ ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรมีสิทธิออกเสียงชีข้ ำดอีก 1
(หนึง่ ) เสียง
8. กำรลงมติในเรื่ องใดของคณะกรรมกำรบริ หำร จำต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จำนวนเสียงทังหมดขององค์
้
ประชุมในครำวกำรประชุมเพื่อลงมตินนั ้
9. ให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ หำร ตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม กรรมกำรเพียงท่ำนใดท่ำนหนึ่งจะ
เรี ยกให้ มีกำรประชุมเป็ นกรณีพิเศษต่ำงหำกจำกกำรประชุมตำมปกติก็ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องบอกกล่ำววำระกำร
ประชุมล่วงหน้ ำแก่กรรมกำรอื่นในระยะเวลำตำมสมควร และเพียงพอแก่กำรทำหน้ ำที่กรรมกำรในกำร
พิจำรณำวำระกำรประชุมนัน้
10. คณะกรรมกำรบริ หำรจะแต่งตังคณะท
้
ำงำน และ/หรื อบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้ ำที่กลัน่ กรองงำนที่นำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ห ำร หรื อ เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น งำนใด ๆ อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ ข องคณะ
กรรมกำรบริ หำร หรื อเพื่อให้ ดำเนินกำรใด ๆ แทน ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ หำรภำยใน
ขอบเขตแห่งอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรก็ได้
11. ให้ มีอำนำจในกำรมอบอำนำจช่วง และ/หรื อมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั ิงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร
มอบอำนำจช่วง และ/หรื อกำรมอบหมำยดังกล่ำวให้ อยู่ภำยใต้ ขอบเขตแห่งกำรมอบอำนำจตำมหนังสือ
มอบอำนำจที่ให้ ไว้ และ/หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ ข้ อกำหนด หรื อคำสัง่ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดไว้
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ทังนี
้ ้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ หำรนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจหรื อมอบอำนำจช่วงที่ทำให้ คณะกรรมกำรบริ หำร หรื อผู้รับ มอบอำนำจจำกคณะ
กรรมกำรบริ หำรสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (ตำมที่นิยำมไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรื อประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) อำจมี
ส่วนได้ เสีย หรื ออำจได้ รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ อื่นใดกับ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
2.3.2.6 ผู้บริหารของบริษัทฯ (ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
2.3.2.6.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 บริ ษัทฯมีผ้ บู ริ หำรตำมคำนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จำนวนทังสิ
้ ้น
7 ท่ำน โดยมีรำยชื่อของผู้บริ หำรดังกล่ำวดังต่อไปนี ้
ลาดับ
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1.
นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
กรรมกำรผู้จดั กำรและรักษำกำรรองกรรมกำร
ผู้จดั กำรด้ ำนสนับสนุนธุรกิจ
2.
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล
รองกรรมกำรผู้จดั กำรด้ ำนศูนย์กำรค้ ำและ
พัฒนำธุรกิจ
3.
นำยศิริชยั ประพันธ์ธุรกิจ
รองกรรมกำรผู้จดั กำรด้ ำนปฏิบตั ิกำร
4.
นำงกำนต์สดุ ำ แสนสุทธิ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำนกำรเงินและบัญชี
5.
นำยพรเทพ เถียรทวี
ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำนบริ หำรโครงกำร
6.
นำงวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำนสนับสนุน
7.
น.ส.จุฑำมำศ วิภำกรวิทย์
ผู้อำนวยกำรอำวุโสสำยงำนกำรขำยและกำรตลำด
2.3.2.6.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ.2557 ที่ประชุมได้ มีกำร
มอบหมำยขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จดั กำรดังต่อไปนี ้
กรรมกำรผู้จดั กำรมีขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
1. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯโดยรวมเพื่อเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
และตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. กำหนดกลยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และดำเนินกำรเพื่อให้ บรรลุเป้ำหมำย
ตำมกลยุทธ์และแผนกำรทำงธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. ดำเนินกำรและปฏิบตั ิภำรกิจที่คณะกรรมกำรมอบหมำย และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. สัง่ กำร ออกระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้ กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำย
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5. อนุมตั ิและ/หรื อมอบอำนำจกำรทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริ ษัท ฯ สำหรับธุรกรรมปกติของบริ ษัทฯ รวมถึง
ธุรกรรมที่กรรมกำรผู้จดั กำรได้ รับมอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ดำเนินกำรแทน ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึง
ธุรกรรมใดๆที่ไม่เป็ นกำรผูกพันทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯโดยตรง
6. ประสำนงำนผู้บริ หำรและพนักงำน เพื่อปฏิบตั ิตำมนโยบำยและทิศทำงทำงธุรกิจที่ได้ รับจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
7. แสวงโอกำสทำงธุรกิจและกำรลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุร กิจหลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย เพื่อเพิ่ม
รำยได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
8. พิจำรณำกำรนำสิทธิและทรัพย์สินของบริ ษัท ฯไปก่อภำระผูกพันใดกับบุคคล บริ ษัท ห้ ำง ร้ ำน หรื อสถำบัน
กำรเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรอนุมตั ิ
9. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยกำรดำเนินงำนปกติในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทอนุมตั ิมอบหมำย
ไว้
10. พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนในตรำสำรและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริ ษัทฯในวงเงินตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัท
อนุมตั ิมอบหมำยไว้
11. อนุมัติ ในหลักกำรกำรลงทุนในกำรขยำยธุร กิ จ ตลอดจนกำรร่ ว มทุนกับผู้ประกอบกิ จ กำรอื่ นๆและให้
นำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมครำวถัดไป
12. อนุมตั ิกำรใช้ จ่ำยเงินลงทุนที่สำคัญๆที่ได้ กำหนดไว้ ในงบประมำณรำยจ่ำยสำหรับปี หรื อที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ เคยอนุมตั ิในหลักกำรไว้ แล้ ว
13. ดูแลกำรทำงำนของพนักงำนให้ เป็ นไปตำมนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงกำรปฏิบตั ิงำนด้ วยหลัก
ธรรมำภิบำลในกำรทำธุรกิจ
14. ส่งเสริ มพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ และศักยภำพของพนักงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพขององค์กร
15. พิจำรณำแต่งตังที
้ ่ปรึกษำต่ำงๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินกำรของบริ ษัทฯ
16. พิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็ นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ ำ เช่น ซื ้อขำยสินค้ ำด้ วยรำคำ
ตลำด กำรคิดค่ำธรรมเนียมบริ กำรในอัตรำค่ำธรรมเนียมปกติ และกำรให้ เครดิตเทอมเหมือนลูกค้ ำทัว่ ไป
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ภำยใต้ นโยบำยที่ได้ รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
ให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต
17. อนุมตั ิกำรแต่งตัง้ โยกย้ ำยและเลิกจ้ ำงพนักงำนระดับผู้บริ หำร

อำนำจอนุมตั ิของกรรมกำรผู้จดั กำร

18. มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตำมงบประมำณประจำปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ใน
เรื่ องของกำรได้ มำซึง่ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน กำรได้ มำซึ่งสินทรัพย์ IT (ในวงเงินไม่เกินกว่ำ 50,000
บำท) กำรได้ มำซึง่ สินทรัพย์อื่น (ในวงเงินไม่เกินกว่ำ 100,000 บำท) ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรตลำด (ในวงเงินไม่
เกินกว่ำ 500,000 บำท) และค่ำใช้ จ่ำยประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สำหรับ
รำยกำรที่เกินกว่ำหรื อไม่มีในงบประมำณ ต้ องได้ รับกำรพิจำรณำและอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษัท

ส่วนที่ 2.3.2 หน้ ำที่ 10

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

19. ดำเนินกิจกำรงำนอื่นๆ ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท เป็ นกรณีๆ ไป ทังนี
้ ้ กรรมกำร
ผู้จดั กำรไม่มีอำนำจในกำรอนุมตั ิเรื่ องหรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ ำ รำยกำร
ได้ มำจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริ ษัท ฯ และ/หรื อรำยกำรที่กรรมกำรผู้จดั กำร หรื อบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ ้นกับบริ ษัท ฯและ
บริ ษัทย่อย ยกเว้ นเป็ นรำยกำรที่เป็ นเงื่อนไขปกติทำงกำรค้ ำที่ได้ มีกำรกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์ โดย
ได้ อนุมตั ิรำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำอนุมตั ิไว้ และได้ ขอ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ที่สำคัญ
ของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยแล้ ว เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
เรื่ องดังกล่ำว
2.3.2.7 เลขานุการบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครั ง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีมติ
แต่งตังนำงกำนต์
้
สดุ ำ แสนสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท ตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 โดยหน้ ำที่และควำม
รับผิดชอบของเลขำนุกำรบริ ษัท ได้ แก่
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
2.3.2.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 ได้ พิจำรณำและอนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆดังต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1) ค่ าตอบแทนรายเดือน
- ประธำนกรรมกำรมีคำ่ ตอบแทนเดือนละ 250,000 บำท
- กรรมกำรมีคำ่ ตอบแทนเดือนละ 40,000 บำท
2) ค่ าเบีย้ ประชุม
- ประธำนกรรมกำรมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 50,000 บำท
- กรรมกำรมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุม ครัง้ ละ 20,000 บำท
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ (นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนกรรมกำร) เป็ นดังนี ้
- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 40,000 บำท
- กรรมกำรตรวจสอบมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 30,000 บำท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนกรรมกำร) เป็ นดังนี ้
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 30,000 บำท
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีคำ่ ตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 20,000 บำท
2.3.2.8.1 ค่ าตอบแทนกรรมการ
ในปี พ.ศ.2556 ที่ผำ่ นมำ (นับตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวำคม พ.ศ.2556 ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทฯได้ รับกำรจัดตัง้
ขึ ้นจำกกำรรวม (Amalgamation) บริ ษัทเก้ ำบริ ษัทเข้ ำด้ วยกันและเริ่ มดำเนินกิจกำร) บริ ษัทฯไม่ได้ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้
กรรมกำรบริ ษัทจำนวน 9 ท่ำนแต่อย่ำงใด
สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ กรรมกำรบริ ษัทจำนวน 10 ท่ำน
โดยเป็ นกำรจ่ำยในลักษณะของเบี ้ยประชุม รวมทังสิ
้ ้นจำนวน 6,360,000 บำท
ค่ำตอบแทนที่บริ ษัทฯจ่ำยให้ แก่กรรมกำรบริ ษัทมีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี ้

รายชื่อ

1.นำยพลำกร สุวรรณรัฐ
2.นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
3.นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
4.นำยสมชัย บุญนำศิริ
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
6.นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
7.นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
8.นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
9.น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล

พ.ศ.2556
9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)
รวมค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้
รวมค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน (บาท)
และพิจารณาค่ าตอบแทน (บาท)
2,450,000
-
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รายชื่อ

10.นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
(เริ่ มท ำงำนกั บ บริ ษั ท ฯในเดื อ น
พฤษภำคม พ.ศ.2557 และได้ รับกำร
แต่ ง ตัง้ ให้ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำร
บริ ษัทในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน
พ.ศ.2557)
รวม

พ.ศ.2556
9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
(ตัง้ แต่ วนั ที่ 3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)
รวมค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้
รวมค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้
ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ ประชุมกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและ ตรวจสอบและกรรมการสรรหา
พิจารณาค่ าตอบแทน (บาท)
และพิจารณาค่ าตอบแทน (บาท)
40,000

-

6,360,000

2.3.2.8.2 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี พ.ศ.2556 ที่ผำ่ นมำ (นับตังแต่
้ วนั ที่ 3-31 ธันวำคม พ.ศ.2556 ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลำที่บริ ษัทฯได้ รับกำรจัดตัง้
ขึ ้นจำกกำรรวม (amalgamation) บริ ษัทเก้ ำบริ ษัทเข้ ำด้ วยกันและเริ่ มดำเนินกิจกำร) บริ ษัทฯได้ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ น
ตัวเงินให้ แก่กรรมกำรบริ หำรจำนวน 4 รำย (ได้ แก่ นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ
มนัส และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล) และผู้บริ หำรจำนวน 6 รำย (ได้ แก่ นำยพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล นำยศิริชยั ประพันธ์
ธุรกิ จ นำงกำนต์สดุ ำ แสนสุทธิ์ นำยพรเทพ เถียรทวี นำงวันทนีย์ วุฒิอินทร์ และ น.ส.จุฑำมำศ วิภำกรวิทย์ ) ในรู ปของ
เงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ ค่ำพำหนะและค่ำโทรศัพท์ เป็ นเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 3,216,316 บำท
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินให้ แก่กรรมกำรบริ หำรจำนวน
4 รำย (ได้ แก่ นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร นำยชั ชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล )
และผู้บริ หำรจำนวน 7 รำย (ได้ แก่ นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี นำยพงษ์ ศกั ดิ์ นันตวรรณกุล นำยศิริชยั ประพันธ์ ธุรกิจ นำงกำนต์
สุดำ แสนสุทธิ์ นำยพรเทพ เถี ย รทวี นำงวันทนี ย์ วุฒิ อินทร์ และ น.ส.จุฑำมำศ วิ ภำกรวิทย์ ) ในรู ปของเงิ น เดือน และ
ผลตอบแทนอื่ น ๆ เช่ น เงิ น ประกัน สัง คม เงิ น กองทุน ส ำรองเลี ย้ งชี พ ค่ ำ พำหนะและค่ ำ โทรศัพ ท์ เป็ นเงิ น รวมทัง้ สิ น้
37,820,281 บำท
2.3.2.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตำรำงดัง ต่อ ไปนี แ้ สดงข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กำรเข้ ำร่ ว มประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ของกรรมกำรแต่ละท่ำ นในปี
พ.ศ.2556 (3-31 ธันวำคม พ.ศ.2556) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
(จานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครัง้ ที่จัดประชุม)
รายชื่อ

พ.ศ.2556
(3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)
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9 เดือนแรก
ของปี พ.ศ.2557

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

1.นำยพลำกร สุวรรณรัฐ
2.นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
3.นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
4.นำยสมชัย บุญนำศิริ
5.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
6.นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
7.นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
8.นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
9.น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล
10.นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี*

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2

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

*

เริ่ มปฎิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะผู้บริ หำรของบริ ษัทฯเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม พ.ศ.2557 และได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ทำหน้ ำที่กรรมกำรของบริ ษัทฯในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557

2.3.2.10 บุคลากร
2.3.2.10.1 จานวนบุคลากร
พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริ หำร) ณ วันที่ 31 ตุลำคม พ.ศ.2557 มี
จำนวนรวมทังสิ
้ ้น 554 คน โดยจำนวนพนักงำนในแต่ละสำยงำนหลักแสดงได้ ดงั ตำรำงดังต่อไปนี ้
สายงาน/บริษัท
สำยงำนศูนย์กำรค้ ำและพัฒนำธุรกิจ
สำยงำนปฏิบตั ิกำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
สำยงำนบริ หำรโครงกำร
สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ฝ่ ำยบริ หำรงำนกลำง
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด
บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด
โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย
รวม
2.3.2.10.2 ค่ าตอบแทนพนักงาน
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จานวนพนักงาน (คน)
88
58
57
3
34
4
7
249
29
18
7
554

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ค่ำตอบแทนของพนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บริ หำร) สำหรับปี พ.ศ.2556 (3-31
ธันวำคม พ.ศ.2556) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 สำมำรถแสดงได้ ดงั ตำรำงดังต่อไปนี ้
ประเภท

ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่ อย (บาท)
พ.ศ.2556
9 เดือนแรก
(3-31 ธันวาคม พ.ศ.2556)
ของปี พ.ศ.2557
8,197,863
91,475,942

เงินเดือน
ค่ำล่วงเวลำ

550,598

4,386,341

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

278,462

2,249,514

อื่นๆ

2,785,671

8,232,1244

11,812,594

106,343,921

รวม

พนักงำนของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่ได้ จดั ตังสหภำพพนั
้
กงำนใดๆ โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีนโยบำยที่จะ
ปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเป็ นธรรม และถูกต้ องตำมกฎหมำย ทำให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีควำมสัมพันธ์ ที่ดีกับ
พนักงำน
2.3.2.10.3 ข้ อพิพาทแรงงาน
-ไม่มี2.3.2.10.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
เนื่อ งจำกบุคลำกรถื อเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ท ำให้ บริ ษัท ฯประสบควำมสำเร็ จในกำรด ำเนิ นกิ จกำร บริ ษั ทฯจึ งให้
ควำมสำคัญและวำงแนวทำงนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ เพื่อให้ บคุ ลำกรมีควำมรู้ ควำม
ชำนำญ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรดำเนินกำรด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นเพื่อให้ บริ ษัทฯประสบควำมสำเร็ จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ที่
ผ่ำนมำ บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนในระดับต่ำงๆเข้ ำร่ วมอบรมในหลักสูตรต่ำงๆทังภำยในและ
้
ภำยนอก เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ ำที่ของตน
ให้ รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบำยกำร
พัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ
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