บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

10.

โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการตามทีได้รบั อนุ มตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที // 118 เมือ
วันที 11 สิงหาคม 2558 ดังต่อไปนี

10.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
วันที "" สิงหาคม 116 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการทังหมดจํานวน "# ท่าน ดังนี
".
.
!.
=.
1.

รายชือ
นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นางวีณา อรัญญเกษม
นายพีระพงศ์ จรูญเอก

@. นางอารดา จรูญเอก
/. นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีปฏิบตั กิ าร
กรรมการ กรรมการบริหาร และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงิน
และการบัญชี
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รายชือ
6. นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
D. พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
"#. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของบริษทั ฯ คือ นายพีระพงศ์ จรูญเอก หรือ นางอารดา จรูญเอก ลงลายมือชือ
ร่วมกับ นายลักษณะน้อย พึงรัศมี หรือ นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ รวมเป็ นสองคน พร้อมประทับตราสําคัญของ
บริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
การเข้า ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ สํา หรับ ปี 2556 และ 11/ และ งวด 6 เดือ นสินสุด วัน ที !0
มิถุนายน 116 สรุปดังต่อไปนี
งวด ' เดือนสิ+นสุดวันที
-. มิถนุ ายน %&&0
หมายเหตุ
จํานวนครังทีเข้าประชุม/ จํานวนครังทีเข้าประชุม/ จํานวนครังทีเข้าประชุม/
จํานวนประชุมรวม (ครัง) จํานวนประชุมรวม (ครัง) จํานวนประชุมรวม (ครัง)
12/12
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที @ ก.พ. 11/
4/5
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที 10 ต.ค. 11/
2/2
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที D พ.ค. 116
5/5
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที 10 ต.ค. 11/
" /"
12/12
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที "@ ธ.ค. 11
" /"
12/12
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที "@ ธ.ค. 11
12/12
4/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที "! ม.ค. 11/
12/12
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที @ ก.พ. 11/
12/12
5/5
เข้าดํารงตําแหน่งเมือ
วันที @ ก.พ. 11/
ปี %&&'

รายชือกรรมการ
".
.

นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์

3.

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

=.

นางวีณา อรัญญเกษม

1.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก

@.

นางอารดา จรูญเอก

/.

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ

6.

นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร

D.

พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช

ปี %&&(
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"#. นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา

-

10/10

5/5

"". ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์

-

1/1

-

" . พลตํารวจโทบริหาร เสียงอารมณ์

-

1/1

-

"!. นางวัทธยา พรพิพฒ
ั น์กุล

-

2/2

-

เข้าดํารงตําแหน่ งเมือ
วันที "1 ก.ค. 11/
ลาออกจากการดํารง
ตําแหน่งเมือวันที "
มิ.ย. 11/
ลาออกจากการดํารง
ตําแหน่งเมือวันที "
มิ.ย. 11/
ลาออกจากการดํารง
ตําแหน่งเมือวันที "=
มิ.ย. 11/

10.2 ผูบ้ ริหาร
10.2.1 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที 11 สิงหาคม 116 คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี
".
.
!.
=.
1.
@.
7.
8.

รายชือ
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายพีระพงศ์ จรูญเอก
นางอารดา จรูญเอก
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันท์
นายปิ ตพิ งษ์ ไตรนุรกั ษ์
นายสิรพิ งศ์ ศรีสว่างวงศ์
นายจิรายุ ศรีกฤดากังวาน

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาววาริศา วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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10.2.% ผูบ้ ริหาร
ณ วันที "" สิงหาคม 116 ผูบ้ ริหาร1ของบริษทั ฯ มีจาํ นวน D ท่าน ดังต่อไปนี
รายชือ
". นายพีระพงศ์ จรูญเอก
. นางอารดา จรูญเอก
!. นายสิรพิ งศ์ ศรีสว่างวงศ์

=.
1.
@.
/.
6.
D.

นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ
นายปิ ตพิ งษ์ ไตรนุรกั ษ์
นายสุรนิ ทร์ สหชาติโภคานันทร์
นางสาวกนกไพลิน วิไลแก้ว
นางสาวรวีกร บุญพรม
นางมะลิวลั ย์ บุตรชาติ

ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)
ประธานเจ้าหน้าทีปฎิบตั กิ าร (COO)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารร่วม (CO-CEO) รักษาการผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์ และรักษาการผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝา่ ยการเงินและการบัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยบริหารโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงินและการบัญชีอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยบัญชี

หมายเหตุ: "ตามคํานิยามของ “ผูบ้ ริหาร” ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีกจ. 17/2551 เรือง การกําหนดบทนิยามใน
ประกาศเกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4..- เลขานุการบริษทั
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /2557 เมือวันที "4 มิถุนายน 2557 มีม ติแต่งตัง นางสาววาริศา
วาระแก่นทราย เป็ นเลขานุการบริษทั (รายละเอียดข้อมูลของเลขานุการบริษทั ตามเอกสารแนบ ")
ขอบเขตอํานาจ หน้าที และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
". จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษทั ฯ
. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ผบู้ ริหารทีเกียวข้องทราบและติดตามการปฏิบตั ติ าม
มติและนโยบาย
!. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเบืองต้นแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นทีเกียวกับข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการและติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องและสมําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงทีมีนยั สําคัญแก่กรรมการบริษทั ฯ
=. บัน ทึก รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทังติด ตามให้มีก ารปฏิบตั ิตามมติทีประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ ดังต่อไปนี
5.1 ทะเบียนกรรมการ
5.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
5.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
5.4 รายงานประจําปี ของบริษทั ฯ
5.5 รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และดําเนินการเรืองอืนๆ ตามทีกฎหมายกําหนด หรือตามที
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
4..4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
10.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ
") ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที /2558 เมือวันที ! พฤษภาคม 2556 ได้อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษทั ฯ โดยจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นรายครังทีประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
−
−

ประธานกรรมการ ได้รบั เบียประชุมจํานวน 40,000 บาทต่อครังทีเข้าร่วมประชุม
กรรมการ ได้รบั เบียประชุมจํานวน 20,000 บาทต่อครังทีเข้าร่วมประชุม

ทังนี การกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมถึงกรรมการทีเป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เนืองจากได้รบั ค่าตอบแทน
ในรูปของเงินเดือนแล้ว
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
−
−

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบียประชุมจํานวน 20,000 บาทต่อครังทีเข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบียประชุมจํานวน 15,000 บาทต่อครังทีเข้าร่วมประชุม

ค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ สํา หรับ ปี 11@ – 2557 และงวด @ เดือ นสินสุด วัน ที !# มิถุ น ายน 116 สรุ ป
ดังต่อไปนี
ค่าตอบแทนกรรมการ
1.
2.
!.
=.
1.
@.
/.
6.
D.
"#.
"".
".
"!.

นายลักษณะน้อย พึงรัศมี
นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์!
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส'
นางวีณา อรัญญเกษม!
นายพีระพงศ์ จรูญเอก=
นางอารดา จรูญเอก=
นางสาวศิรนิ ทรา จริยคุณ=
นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร
พลอากาศเอกบุรรี ตั น์ รัตนวานิช
นางสาววรุณรัตน์ จูจ้ นิ ดา
ดร. วาสุเทพ ภาณววัฒน์1
พลตํารวจโทบริหาร เสียงอารมณ์1
นางวัทธยา พรพิพฒ
ั น์กุล2
รวม

ปี %&&'&
เบี+ยประชุม (บาท)
-

ปี 2557
เบี+ยประชุม (บาท)
"1#,###
!#,###
=#,###
160,000
1@0,000
"=#,000
10,000
10,000
20,000
(=.,...

-. มิ ถนุ ายน 2550
เบี+ยประชุม (บาท)
125,000
70,000
40,000
70,000
110,000
100,000
100,000
615,000
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หมายเหตุ

"ลาออกเมือวันที

" มิถุนายน 11/
ลาออกเมือวันที "= มิถุนายน 11/
! แต่งตังเมือวันที 10 ตุลาคม 11/
= กรรมการทีเป็นผูบ
้ ริหารไม่มคี ่าเบียประชุม
1 ปี 11@ ยังไม่มก
ี ารกําหนดค่าเบียประชุม
@ แต่งตังเมือวันที D พฤษภาคม 116

) ค่าตอบแทนอืน
− จากมติทประชุ
ี
มวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 8/2557 เมือวันที "# พฤศจิกายน 11/ ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออก
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมจํานวน !,"1#,### หน่ วย ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ทังนี กรรมการจะได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึงกําหนดเป็ นวันที " ตุ ลาคม 116 รวมจํานวน 61#,1## หน่ วย
(สําหรับรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที .! – ข้อ D.
ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
10.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
") ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร สําหรับปี 11@ - 11/ และงวด @ เดือนสินสุดวันที !# มิถุนายน 116 มี
รายละเอียดดังต่อไปนี
ปี %&&'
(หน่ วย: บาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน และโบนัส)

ปี %&&(

จํานวน ค่าตอบแทน จํานวน ค่าตอบแทน
ราย
(ล้านบาท)
ราย
(ล้านบาท)
9
9.99
"#*
15.14

งวด ' เดือนสิ+ นสุดวันที
-. มิ ถนุ ายน %&&0
จํานวน
ค่าตอบแทน
ราย
(ล้านบาท)
10**
9.54

*นายปิตพิ งษ์ ไตรนุ รกั ษ์ ได้รบั การแต่งตังเมือวันที ! พฤศจิกายน 11/
**ไม่รวมนายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ซึงดํารงตําแหน่ งกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร เนืองจากกรรมการทีดํารงตําแหน่ งเป็นกรรมการบริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนแต่อย่างใด

) ค่าตอบแทนอืน
นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และผูบ้ ริหารในรูปของค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินข้างต้นแล้ว จากมติที
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังที 6/2557 เมือวันที "# พฤศจิกายน 11/ ได้อนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ ออกเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ รวมจํานวน !,"1#,### หน่ วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทังนี กรรมการบริหารและผู้บริหารได้รบั การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุ้น
สามัญของบริษทั ฯ ซึงกําหนดเป็ นวันที " ตุลาคม 116 รวมจํานวนไม่เกิน 734,000 หน่วย (สําหรับรายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที .! – ข้อ D. ใบสําคัญแสดงสิทธิ)
4..5 บุคลากร
10.5.1 บุคลากร
ณ วันที !" ธันวาคม 11= – 2557 และ 30 มิถุนายน 116 บริษทั ฯ มีจาํ นวนพนักงานทังสิน 10 คน 22 คน
6" คน " D คน และ 201 คน ตามลําดับ ซึงไม่รวมกรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร โดยสามารถแบ่งตาม
สายงาน สรุปดังนี
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บริษทั ออริจนิ พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)

สายงาน (หน่ วย: คน)
ฝา่ ยการขายและการตลาด
ฝา่ ยพัฒนาโครงการและ
บริหารงานก่อสร้าง
ฝา่ ยลูกค้าสัมพันธ์
ฝา่ ยบัญชี และการเงิน
ฝา่ ยสํานักงานบริหาร
รวม

31 ธันวาคม
255=
3
1

31 ธันวาคม
%&5&
9
2

31 ธันวาคม
%&5'
28
4

2
2
2
10

3
2
6
22

31
11
7
81

-4 ธันวาคม -. มิ ถนุ ายน
%&&(
%&&0
=1
63
6
15
=@
"1
"1
4%D

87
18
18
201

10.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) สําหรับปี 2554 - 2557 และ 30 มิถุนายน 116 มีจาํ นวน ".!= ล้าน
บาท 2.42 ล้านบาท 14.99 ล้านบาท 27.04 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลําดับ ทังนี ค่าตอบแทนพนักงาน
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอืนๆ เช่น ค่าเดินทาง และเบียเลียง เป็ นต้น
10.5.3 กองทุนสํารองเลี+ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทังทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2556
10.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษทั ฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีมีคุณค่าอย่าง
ยิง บริษทั ฯ จึงกําหนดนโยบายเพือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ และความคิดของพนักงาน เพือปรับปรุงการทํางานใน
ทุกด้านของพนักงานอย่างต่อเนือง อันส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพือเพิมคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่
บริษทั ฯ ซึงถือเป็ นหนึงในกลยุทธ์ทสํี าคัญของบริษทั ฯ
นอกจากนี บริษทั ฯ ยังส่งเสริม และดําเนินการให้มกี ารสัมมนา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนือง รวมทังการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพือสร้างความใกล้ชดิ สนิทสนม ความคุน้ เคย ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหาร และพนักงานในทุก
ตําาแหน่ งให้สามารถปรับปรุงคุณภาพงานเพือสะท้อนการทํางานอย่างมืออาชีพส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
อย่างสูงสุด
10.5.5 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
ในระยะเวลา 4 ปี ทผ่ี านมา (2554 - 2557) และงวด @ เดือนสินสุดวันที !# มิถุนายน 116 บริษทั ฯ เชือว่าได้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานของทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีมีนยั สําคัญ และ
บริษทั ฯ ไม่ทราบว่ามีขอ้ พิพาทด้านแรงงานทีค้างอยู่หรือจะเกิดขึน ณ ขณะนีแต่อย่างใด
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