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8.   โครงสร้างการจัดการ 
 
 โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด(มหาชน) 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้
 

 
 
8.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 
 8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 มีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระ 5  ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 (1)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
 (2)  นายประกอบ วิวิธจินดา  รองประธานกรรมการ  
 (3)  นายอังคณี   วรทรัพย ์ กรรมการอิสระ 
 (4)  พลอากาศตรี โฆษก   ประคองทรัพย ์ กรรมการอิสระ 
 (5)  นางสาวนวรัตน์   อโนมะศิริ  กรรมการอิสระ   
 (6)  นางสาวฐานันดร์   พิทักษ์วงศ์ กรรมการอิสระ 
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 (7)  นางสาวชนิตร์นันทน์   กุลทนันท์ กรรมการอิสระ  
 (8)  ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ กรรมการ  
 (9)  นายอัศวิน   วิภูศิริ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 (10)  นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) 
 ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ดูตามเอกสารแนบ 1  
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นายบุรินทร์ 
อมรพิชิต สองในสามลงลายมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทฯ   
 
  การก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อ
สร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี  ซึ่งคุณสมบัติ ของ “กรรมการอิสระ”มีความ
เข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี ้  
 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง
ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน   
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ
อนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผย
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ข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้
นับรวมภาระหนี้ทีเ่กิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
 (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
 (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  บริษัท
ย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ 
 

 การแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ 
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
 (1)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2)   ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี ้
  1)   ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเทา่กับหนึ่งหุ้นต่อเสยีงหน่ึง 
  2)  ผู้ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1) เลอืกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ 
   หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมากน้อยเพียงใด ไมไ่ด ้

3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า 
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง 

   ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทา่กัน เกินจ านวนที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น  
   ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 (3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ ถ้าจ านวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหน่ึงในสาม  
 (4)  ให้กรรมการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  
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 (5)   กรรมการย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนด ศาลมีค าสั่ง
ให้ออก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากต าแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
 (6)  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่
เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามา
เป็นกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ซึ่งตนด ารงต าแหน่งแทน 
 

 การด ารงต าแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน่ 
  เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น 
 

 จ านวนองค์ประชุม 
  จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
 (1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
 (2)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิง     กล
ยุทธ์ และแผนการด าเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 (3)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และด าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
ต่อบริษัทฯ 
 (4)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีม่ีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 (5)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
 (6)   คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญตามที่ได้ระบุในอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (7)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ 
 (8)   คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและภายใน
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ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ 
ได้ 
 

 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546  และครั้งที่ 3/2551 เมื่อ
วันท่ี 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 3 ท่าน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 (1)  นายอังคณี  วรทรัพย*์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (2)  พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย*์ กรรมการตรวจสอบ 
 (3)  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ* กรรมการตรวจสอบ 
 หมายเหตุ 
 *    กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี ้
 (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
 (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ 
ภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 (4)  พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฎิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอ
แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 (5)  พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ 
 (6)  จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
  (ก) ความเห็นเกีย่วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
  (ข)  ความเห็นเกีย่วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  (ค)  ความเห็นเกีย่วกับการปฏบิัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
   ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
  (ง) ความเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญช ี
  (จ) ความเห็นเกีย่วกับรายงานท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์
  (ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ 
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   ตรวจสอบแต่ละท่าน 
  (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม 
   กฎบัตร 
  (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553  ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2556  และครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย 
 (1)  นายอัศวิน   วิภูศิร ิ ประธานกรรมการบริหาร 
 (2) ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ กรรมการบริหาร  
 (3)   นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการบริหาร  
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 (1)  ปฏิบัติงานและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 
 (2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการน านโยบาย กลยุทธ์และแผนการด าเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (3) ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน 
 (4) มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขต
อ านาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดตามระเบียบว่าด้วยอ านาจการจัดการ 
 (5) พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 (6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ 
 (7) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

 8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบัน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย  
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 (1) นายอังคณี   วรทรัพย ์  ประธาน 
 (2)   พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 (3)  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิร ิ  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีดังนี้ 
 (1)   พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ    
 (2)   คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรไดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งว่างลงด้วยเหตุ
อื่น ท่ีไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (3)   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ  กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ   
 (4)   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
 
 8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ  มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 (1) นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์  ประธาน 
 (2)   นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์   กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 (3)  นายบุรินทร์ อมรพิชิต     กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 (1)   ตรวจสอบ ก ากับดูแล และให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 (2)   จัดให้มีและทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 
 (3)   อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 (4)   ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 
 (5)   รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของบริษัทฯ 
 (6)   จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 (7)   เรียกหรือเชิญบุคคลซึ่งเห็นว่าเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อสอบถาม แสดงความคดิเห็นหรือใช้ข้อมูล
เอกสารเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 (8)   รายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
 (9)   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
 

 8.1.6 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ปรึกษา 2 
ท่านได้แก่ 
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 (1) นายเมธ ี เอื้ออภิญญกลุ ประธานทีป่รึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (2)   นายถวิล ไพรสณฑ ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

8.2 ผู้บริหาร 
 8.2.1   รายชื่อผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษัทฯ และน าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย 
 
 (1) นายอัศวิน    วิภูศิร ิ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
 (2) นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จดัการ  
 รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านการเงิน (CFO)   
    รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านปฎิบัติการ 
 รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย ์
 (3) นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จดัการ  
    รักษาการผู้อ านวยการใหญ่ด้านการตลาด 
 

หมายเหตุ      รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของผู้บริหาร ได้แสดงใน 
   เอกสารแนบ 1 
 

 8.2.2   การสรรหาผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริหารท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งผู้อ านวยการใหญ่ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต ่ากว่าผู้อ านวยการใหญ่ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณา
คัดเลือกและอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

8.3 เลขานุการบริษัทฯ  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สมยศ แสง
สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อก าหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี
ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน    
 

หมายเหตุ      รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานของเลขานุการบริษัทฯ ได้แสดง 
   ในเอกสารแนบ 1 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
 (1) ค่าตอบแทนกรรมการ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการรวม 12 ท่าน ในปี 2563 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,875,000 บาท โดยแยกเป็น
ค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกก าหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมผู้
ถือหุน้สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 1) ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการ   

▪ คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา  
  ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000  บาท/เดือน  
  กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ 25,000  บาท/เดือน 

▪ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา  
 ประธานท่ีปรึกษา  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  
 ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดจ่ายเป็นเบีย้ประชุมรายครั้งในอัตรา 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  
 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม  

▪ คณะกรรมการบรหิาร  ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา 
 ประธานกรรมการบริหาร  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชุม 
 กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งทีเ่ข้าประชุม  

▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ก าหนดจ่ายเป็นเบี้ยประชุมรายครัง้ในอัตรา 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  25,000  บาท/ครั้งที่เข้าประชมุ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง ท่านละ 20,000  บาท/ครั้งทีเ่ข้าประชุม 
 
 
 2) ค่าตอบแทนอื่น   
 -ไม่มี- 
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สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2563 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้ 
รายชื่อกรรมการ 

 
ค่าเบี้ยประชุม  (บาท) รวม 

(บาท) กรรมการ
บริษัทฯ 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
บริหาร 

ที่ปรึกษา 

1.  นายกอบชยั สังสิทธิ์สวัสดิ ์ 90,000 - - - 90,000 
2.  นายประกอบ ววิิธจินดา 75,000 - - - 75,000 
3.  นายอังคณ ี วรทรัพย ์ 300,000 125,000 - - 425,000 
4.  พล.อ.ต.โฆษก  ประคองทรัพย์  300,000 100,000 - - 400,000 
5.  นางสาวนวรัตน์  อโนมะศิริ   300,000 100,000 - - 400,000 
6.  นางสาวฐานันดร์ พิทักษว์งศ์   300,000 - - - 300,000 
7.  นางสาวชนิตร์นันทน์  กุลทนันท์   300,000 - - - 300,000 
8.  นายอัศวิน  วภิูศิริ   300,000 - 225,000 - 525,000 
9.  ดร.สมยศ  แสงสุวรรณ  300,000 - 240,000 - 540,000 
10.  นายบุรินทร์ อมรพิชิต  300,000 - 240,000 - 540,000 
11.  นายเมธ ี  เอือ้ภิญญกุล  - - - 100,000 100,000 
12.  นายถวิล ไพรสณฑ์   - - - 180,000 180,000 
รวม 2,565,000 325,000 705,000 280,000 3,875,000 

 

 

 (2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการ ในปี 2563 จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 5,758,030 บาท  
 
 (3)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย 
 กรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับคา่ตอบแทน เนื่องจากท้ังหมดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
แม่  
 
 8.4.2  ค่าตอบแทนอื่น 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


