บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีโครงสร้างการจัดการตามที่ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หาร

ผูต้ รวจสอบภายใน (Outsource)

ประธานเจ้า หน้า ที่บริ หาร (CEO)
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
ประธานเจ้า หน้า ที่ปฏิ บตั ิ การ (COO)
นางอารดา จรูญเอก

ผู้ช ่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายขายและการตลาด
นางอารดา จรูญเอก (รักษาการ)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายขาย 1
นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ
(รักษาการ)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายขาย 2
นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ

ผู้ช ่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิ จ
นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายการตลาด
นายเพิม่ พูน สุริยะวรรณ
(รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายบริ หารโครงการ
นายปิ ติพงษ์ ไตรนุรักษ์ (รักษาการ)

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายลู กค้าสัมพันธ์
นางสาวสิตา อัครพลกุล

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายการเงิ น
นางสาวรวีกร บุญพรม

ผู้ช ่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ ายการเงิ นและการบัญชี
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายบัญชี
นางสาวมะลิว ัลย์ จันเพ็ง

ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายสํา นักบริ หาร
นายพงศ์อนันต์ รัตติธรรม

10.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ หมดจํานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก

6. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
7. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
8. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
9. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร และ
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2.3.10 หน้าที่ 1

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของบริษทั ฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือชื่อ
ร่วมกับ นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ รวมเป็ นสองคน พร้อมประทับตราสําคัญของ
บริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ สําหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557
สรุปดังต่อไปนี้

จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/
จํานวนประชุมรวม (ครัง้ )
12/12
12/12
-

งวด 9 เดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2557
จํานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/
จํานวนประชุมรวม (ครัง้ )
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
5/7
1/1

11. พลตํารวจโทบริหาร เสีย่ งอารมณ์

-

1/7

12. นางวัทธยา พรพิพฒ
ั น์กุล

-

2/7

ปี 2556
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา
ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์

หมายเหตุ
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 6 ก.พ. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 10 ต.ค. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 10 ต.ค. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 16 ธ.ค. 2552
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 13 ม.ค. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 6 ก.พ. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 6 ก.พ. 2557
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่ 15 ก.ค. 2557
ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่
12 มิ.ย. 2557
ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่
12 มิ.ย. 2557
ลาออกจากการดํารงตําแหน่งเมือ่ วันที่
14 มิ.ย. 2557

10.2 ผูบ้ ริ หาร
10.2.1 คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ
นางสาวสิตา อัครพลกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ส่วนที่ 2.3.10 หน้าที่ 2

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ
6. นายเพิม่ พูน สุรยิ ะวรรณ

ตําแหน่ ง
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
10.2.2 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผูบ้ ริหาร1ของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 10 ท่าน ดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายพีระพงศ์ จรูญเอก
2. นางอารดา จรูญเอก
3. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
4. นายปิ ตพิ งษ์ ไตรนุ รกั ษ์
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวธัญวลัย ขวัญใจ
นายเพิม่ พูน สุรยิ ะวรรณ
นางสาวสิตา อัครพลกุล
นางสาวรวีกร บุญพรม
นางสาวมะลิวลั ย์ จันเพ็ง
นายพงศ์อนันต์ รัตติธรรม

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฎิบตั กิ าร (COO) และ
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ และรักษาการผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบริหารโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขาย 2 และรักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยขาย 1
รักษาการผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการตลาด
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยสํานักงานบริหาร

หมายเหตุ: 1ตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ทีก่ าํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีก่ จ. 17/2551 เรือ่ ง การกําหนดบทนิยามใน
ประกาศเกีย่ วกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

10.3 เลขนุการบริ ษทั
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 มีมติแต่งตัง้ นางสาววาริศา
วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการบริษทั (รายละเอียดข้อมูลของเลขานุ การบริษทั ตามเอกสารแนบ 1)
ขอบเขตอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั ฯ
2. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ผบู้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องทราบและติดตามการปฏิบตั ติ าม
มติและนโยบาย
3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ดิ า้ นการกํากับดูแลกิจการและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สําคัญแก่กรรมการบริษทั ฯ
4. บัน ทึก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ฯ รวมทัง้ ติด ตามให้ม ีก ารปฏิบ ตั ิต ามมติท่ีป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ
5. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ ดังต่อไปนี้
5.1 ทะเบียนกรรมการ
ส่วนที่ 2.3.10 หน้าที่ 3

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
5.4 รายงานประจําปีของบริษทั ฯ
5.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด หรือตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
10.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
10.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นรายครัง้ ทีป่ ระชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ



ประธานกรรมการ ได้รบั เบีย้ ประชุมจํานวน 15,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กรรมการ ได้รบั เบีย้ ประชุมจํานวน 10,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ทัง้ นี้ การกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เนื่องจากได้รบั ค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ



ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจํานวน 10,000 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมจํานวน 7,500 บาทต่อครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ สําหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์3
นางวีณา อรัญญเกษม3
นายพีระพงศ์ จรูญเอก4
นางอารดา จรูญเอก4
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ4
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา
ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์1
พลตํารวจโทบริหาร เสีย่ งอารมณ์1

ปี 25565
เบีย้ ประชุม (บาท)
-

30 กันยายน 2557
เบีย้ ประชุม (บาท)
105,000
110,000
100,000
80,000
10,000
10,000
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

12. นางวัทธยา พรพิพฒ
ั น์กุล2
รวม
หมายเหตุ

-

20,000
330,000

1

ลาออกเมือ่ วันที่ 12 มิถุนายน 2557
ลาออกเมือ่ วันที่ 14 มิถุนายน 2557
3
แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
4
กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารไม่มคี ่าเบีย้ ประชุม
5
ปี 2556 ยังไม่มกี ารกําหนดค่าเบีย้ ประชุม
2

2) ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหารในรูปของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ กรรมการได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวม
จํานวน 850,500 หน่วย
10.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
1) ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร สําหรับปี 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2556
(หน่ วย: บาท)
จํานวนราย
ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)

9

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
9.99

งวด 9 เดือนสิ้ นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2557
ค่าตอบแทน
จํานวนราย
(ล้านบาท)
9
9.57

2) ค่าตอบแทนอื่น
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหารในรูปของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติท่ี
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมจํานวน 3,150,000 หน่ วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวม
จํานวน [●] หน่วย
10.5 บุคลากร
10.5.1 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ มีจํานวนพนักงานทัง้ สิน้
10 คน 22 คน 81 คน และ 96 คน ตามลําดับ ซึง่ ไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร โดยสามารถแบ่ง
ตามสายงาน สรุปดังนี้
สายงาน (หน่ วย: คน)
ฝา่ ยการขายและการตลาด
ฝา่ ยพัฒนาโครงการ

31 ธันวาคม
2554
3
1

31 ธันวาคม
2555
9
2

31 ธันวาคม
2556
28
4

30 กันยายน
2557
32
5
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สายงาน (หน่ วย: คน)
ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
ฝา่ ยบัญชี และการเงิน
ฝา่ ยสํานักงานบริหาร
รวม

31 ธันวาคม
2554
2
2
2
10

31 ธันวาคม
2555
3
2
6
22

31 ธันวาคม
2556
31
11
7
81

30 กันยายน
2557
35
13
11
96

10.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) สําหรับปี 2554 2555 2556 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
กันยายน 2557 มีจํานวน 1.34 ล้านบาท 2.42 ล้านบาท 14.99 ล้านบาท และ 15.65 ล้านบาท ตามลําดับ ทัง้ นี้
ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบีย้ เลีย้ ง เป็ นต้น
10.5.3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลีย้ งชีพ พ.ศ.2530 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณค่าอย่าง
ยิง่ บริษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทํางานใน
ทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิม่ คุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่
บริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริม และดําเนินการให้มกี ารสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความใกล้ชดิ สนิทสนม ความคุน้ เคย ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุก
ตําาแหน่ งให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพื่อสะท้อนการทํางานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด
10.5.5 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่ี ่านมา (2554 - 2556) จนถึงงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษทั ฯ เชื่อว่า
ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ัยสําคัญ
และบริษทั ฯ ไม่ทราบว่ามีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีค่ า้ งอยูห่ รือจะเกิดขึน้ ณ ขณะนี้แต่อย่างใด
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