การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยเสริม
สร้างให้บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน   ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ครบถ้วนทุกประการ โดยก�ำหนดนโยบายในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ตระหนักและเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ เสมอ ไม่วา่ จะเป็นสิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมีสว่ นแบ่งก�ำไรของกิจการ
สิทธิในการได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน  นอกจากนี้บริษัทได้ท�ำการเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมบนเวบไซต์ของบริษทั ที่ www.lalinproperty.com เป็นการล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 30 วันก่อนการประชุม ก่อนทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั   ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านได้มโี อกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ และเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนมาเข้าร่วมประชุม โดยบริษทั ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้สิทธิอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมตัดสินใจในประเด็นทีส่ �ำคัญของบริษัท รวม
ทั้งตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
โดยในชุดหนังสือเชิญประชุมนัน้ บริษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ แผนทีจ่ ดั การประชุม วาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบ
ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจในทีป่ ระชุม นอกจากนีใ้ นชุดหนังสือเชิญประชุม บริษทั ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านทราบถึงกฏเกณฑ์
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ไม่วา่ จะเป็น ข้อบังคับของบริษทั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ กฏเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม
ขัน้ ตอนและเอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องน�ำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมทัง้ กรณีทมี่ าประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ ตลอดจนได้แนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก ข และ ค เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มอี ากรแสตมป์เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะในวันประชุม ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบอ�ำนาจให้
คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้กำ� หนด วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั การประชุม
อย่างเหมาะสม โดยบริษทั จะไม่จดั การประชุมขึน้ ในช่วงวันหยุดท�ำการของธนาคารพาณิชย์ และจะจัดให้มกี ารประชุมขึน้ ในช่วงเวลา 
8.00 - 16.00 น. รวมถึงเลือกสถานที่จัดการประชุมในจุดที่มีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยการประชุมที่ผา่ น
มาทุกครัง้ บริษทั ได้เลือกจัดการประชุมในสถานทีซ่ งึ่ ใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ทัง้ นีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุก
ท่านในการเข้าร่วมประชุม และในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
เพื่อให้มีเวลาเพียงพอส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม รวมถึงการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มา
ร่วมประชุมด้วย
บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังการประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนังสือ
เชิญประชุมจะมีรายละเอียดประวัตกิ ารศึกษา และการท�ำงานของบุคคลทีเ่ สนอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ ตลอดจนสัดส่วนการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา โดยแนบไปให้ผถู้ อื หุน้ เพือ่ ให้มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอทีจ่ ะใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
ในการด�ำเนินการประชุมฯ แต่ละครั้ง บริษัทให้โอกาสผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
รายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามค�ำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธาน กรรมการ
และผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถามและด�ำเนินการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี จากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู
ดับเบิล้ ยู พี จ�ำกัดเพือ่ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนน ด้วยทุกครัง้ โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการจัดส่งรายงาน
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

Corporate Governance
1. Corporate Governance Policy
Lalin Property public company limited recognizes the essence of the good corporate governance as an important factor
to lead the company to have the efficient system and a foundation for the sustainable growth of the company.  The company
abides by the principles of Good Corporate Governance for listed companies of the SET, and has implemented the good
corporate governance to be a practice guideline as follows:

1. Rights of Shareholders

The company always recognizes and respects the rights of the shareholders. These rights include the rights to
purchase/ sell or transfer the shares, profit sharing, sufficiently access to company’s information, attend the meeting to
vote at the shareholder’s meeting.
The annual general meeting of shareholders shall be held annually within 4 months after the end of accounting period.
The notice of this meeting and the meeting agendas including the meeting document shall be sent to the shareholders
at least 21 days before the shareholders’ meeting and shall be advertised on the daily newspaper at least 3 consecutive
days. Moreover, the company shall have the notice of the meeting and the meeting document posted on the website of
the company (www.lalinproperty.com) not less than 30 days before the meeting. In this case all shareholders shall have
enough time to study and look through the entire meeting document and be well preparing for the meeting. The Company
encourages shareholders to attend in the shareholders’ meetings to fully exercise their rights in delivering opinions and
suggestions in participating in decision making on crucial issues, and in inspecting the operations of the Board of Directors
and Management.
The notice of meeting shall include information such as date, time and venue of the meeting, including location map
and all relevant supporting documents that shall be used for making decision at the meeting. Moreover, in the notice of
meeting, the company should also inform all shareholders the meeting rules, including the Articles of Association on the
Shareholder Meeting, meeting regulations and practice, procedures and documents to be presented by shareholders
before attending the meeting  for both cases whereby the shareholders are attending the meeting in person and by proxy.
The proxy forms of type A, B and C are attached at the end of this notice letter as for the convenience of the shareholder
to appoint their proxy. Moreover, the postage is provided by the company on the meeting date for the convenience of the
proxy. For the shareholders who cannot attend the meeting, such shareholders can appoint any independent director to
vote on their behalf.
Furthermore, for the convenience of the shareholder meeting, the company has set the appropriate date, time and
venue of the meeting by not having the meeting on the bank holiday. The company also set the meeting to be held during
8.00 a.m.- 4.00 p.m. and the venue to be located at the area whereby it is easy to access for all shareholders. For the past
meetings, the company has always chosen the venue which is nearby the BTS, MRT station as for the convenience of
the shareholders to commute. At the annual general meeting of shareholders, the company shall open for registration at
least 2 hours before the commencement of the meeting in order to provide sufficient time for all shareholders to register
and to hold welcome reception for shareholders attending the meeting.  
The company allows shareholders who join the meeting after the meeting has already commenced to vote on agenda
items that are in the process of being considered and do not yet have a resolution.
In the agenda of directors’ election, the company provides opportunities for shareholders to vote on individual
directors. The invitation letter will have accompanying documents with details of the directors nominated for election
including their education and working experience backgrounds, shareholding in the company, and the record of their
meeting attendance in the passing year. Shareholders; therefore, have sufficient information to support their consideration
in voting.
At each shareholder meeting, the company shall give all shareholders equal opportunity to present their opinions
and suggestion, including raise questions at the end of each agenda. Moreover, the company shall provide sufficient time
for further discussion whereby the chairman of the meeting, directors and the management shall equally pay attention
to every question and give the clear answers. A clear and complete minute shall be recorded with total votes of each
agenda.  Company has invited auditors from C.W.W.P Company Limited to observe the meeting and check transparency
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การประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันตามทีก่ ฏหมายก�ำหนด และน�ำขึน้ บนเวบไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561  กรรมการของบริษัททั้ง 7 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมครบถ้วน โดยประธาน
กรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิน ตลอดจนผูบ้ ริหารสูงสุดในแต่ละสาย
งานส�ำคัญได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้
บริหาร ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้จัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ มาประชุม และออกเสียงลงมติ
แทน โดยในการจัดส่งชุดหนังสือเชิญประชุมทุกครั้ง บริษัทได้มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชือ่ กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 คนเพือ่ เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนีบ้ ริษทั
ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ ณ จุดลงทะเบียนหน้างานประชุมฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์มา 
ส�ำหรับในการประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อแจกให้กับผู้เข้าร่วม
ประชุม เพื่อใช้ลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบริษัทได้จัดให้มีการแยกเรื่องต่างๆ ที่
ส�ำคัญออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องที่เป็นอิสระจากกัน อาทิเช่นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้
แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยจะด�ำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น
ทุกคน
นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ สี าระส�ำคัญของบริษทั ฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหาร
ในการน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้
• ด�ำเนินการแจ้งกรรมการ และผูบ้ ริหาร ให้เข้าใจถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร
พนักงาน และลูกจ้างที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้อง
หลีกเลีย่ ง หรืองดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
นัน้ ต่อบุคคลอืน่ ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ด�ำเนินการควบคุมดูแลและตรวจ
สอบการด�ำเนินการดังกล่าว บริษทั ฯ มีนโยบายให้ผบู้ ริหารทีม่ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานการถือครองและการเปลีย่ นแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ
• บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการของบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งจัดท�ำรายงานการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ
• ทั้งนี้หากมีการกระท�ำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการ
ท�ำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ไม่วา่ จะเป็น ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า 
้ คูแ่ ข่ง
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง พนักงาน ตลอดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษทั กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาวของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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of voting summary every time. The company issued and submitted the minutes of the meeting to Stock Exchange of
Thailand and Ministry of Commerce within 14 days as specified by law, and posted on company’s website for interested
shareholders to read and examine the information.
At the 2018 annual general meeting of shareholders, All 7 directors are attending the meeting. Chairman, Chairman
of the Audit Committee, Managing Director, C.F.O. and high level management from each important department whereby
these people are required to attend the meeting in order to answer the inquiries of the shareholders.

2. Equal Treatment to Shareholders

The company has treated all shareholders equally and fairly no matter the shareholder is the executive director or
non-executive director or has the alien nationality. The Company prepares the shareholders’ meeting documents in both
Thai and English.
The company offers the opportunity for shareholders who cannot attend the meeting in person by letting them appoint
other persons to attend the meeting and vote on their behalf. When sending out the notice of meeting, the company
shall have the proxy form attached with the letter every time. Such shareholders can determine their voting direction and
appoint at least 1 person to be their proxy. Moreover, the company has provided the postage at the registration area in
front of the meeting room for the convenience of the proxy in case they have not affix the postage.
For this annual general meeting of shareholders, after the details of each agenda have been explained then the
shareholders will be given equal opportunity to raise the questions and present their opinions to the meeting. The voting
ballots shall be distributed to shareholders attending the meeting for voting especially for the disapproved votes or
abstained votes. Moreover, the company has separated each agenda from one another so that the shareholders can
vote each agenda independently, for example, agenda on the election of directors. For this agenda, the shareholders
can vote for directors individually and then the voting ballots shall be collected from all shareholders.
The company also sets the policy that Directors, Executive, Staffs, and Employees shall not use the material internal
information of the company that has not been disclosed to the public for their own or other benefits, including buying/
selling securities of the company. The company has a management procedure for the case whereby the management
uses the internal information of the company for their own or other benefits. The details of procedures are as follows:  
• Inform the directors and the management their obligation to report on their holding securities  including those
securities held by their partners and minors and report on the changes in securities investment specified under
Section 39 and the Determination of Punishment under Section 275 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.     
• Circulate the memo to Directors, Executive, Staffs, and Employees informing that Directors, Executive, Staffs, and
Employees who have received the material internal information that may effect on the prices of the securities,
shall avoid or temporarily stop the purchase/ sale of the company’s securities for 1 month. Moreover, they shall
not disclose material information to other persons before the financial statement or such internal information has
been disclosed to the public. In order to monitor and examine the abovementioned operation, the company has
set the policy that the management shall report the holding securities and changes in securities as specified
under Section 59 to the Board of Directors.
• The company specifies that each director has duty to report transaction of buy and sell of company’s share to
the board of director.
• Failure to follow the rules above may result in disciplinary action by the company. This may range from a verbal
warning, a written warning, probation and all the way up to termination of employment.  

3. Roles of Stakeholders
The company is aware of the rights of each group of stakeholders, either internal stakeholders or external stakeholders
e.g. customers, shareholders, competitors, related government agencies and employees, including social and environmental
responsibilities. The company also encourages the cooperation between the company and the stakeholders in order to
promote the sustainable growth of the company in a long term. The details are shown as follows
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ลูกค้า :
1. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ตลอดถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นดังเช่นปณิธานของบริษัทว่า “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”
2. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีส่วนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้ึน เพื่อศึกษา
ความต้องการของลูกค้า และน�ำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพบ้านจากผู้รับเหมาอย่างรัดกุม โดยการตรวจรับงานนั้นมีการควบคุม ทั้งจากผู้
ควบคุมงาน หัวหน้าควบคุมงาน วิศวกร และผู้จัดการโครงการสายก่อสร้าง ตามล�ำดับ นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพบ้าน บริษัทได้จัดให้มีทีม QC กลางขึ้น เพื่อเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านอีกด้วย
4. เพือ่ ให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงาน Customer Relationship Management
(CRM) ขึ้น เพื่อดูแลปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในแต่ละโครงการของบริษัท
5. บริษัทได้สื่อสารกับทางลูกค้า ผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัท รวมถึงวารสารรายไตรมาสเพื่อแจ้งข่าวคราว
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า

•

ผู้ถือหุ้น :
1. บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทีด่ ี และการเจริญเติบโตในมูลค่าของ
บริษัทในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s Wealth)
2. บริษัทได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผ่านทางช่องทาง Website ของบริษัท เพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของ
บริษัท อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่สงสัยมายังบริษัท ไม่ว่าจะ
เป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรือการสอบถามในที่ประชุมฯ

•

เจ้าหนี้ :
1. บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหนี้ทางการค้า เจ้าหนี้
สถาบันการเงินต่างๆ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท เป็นต้น
2. บริษทั มีการบริหารงานอย่างรัดกุม โดยพิจารณาประเมินความเสีย่ งต่างๆ ส่งผลให้บริษทั เป็นเพียงไม่กบี่ ริษทั ในกลุม่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้ และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการกับสถาบันการเงินใดๆ ใน
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540

•

คู่ค้า :
1. บริษทั มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คูค่ า้ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น การร่วมมือกับคู่
ค้าในการผลิตหลังคาทีเ่ ป็นสีเฉพาะของบริษทั และการร่วมมือกับทางธนาคารพาณิชย์ตา่ งๆ ในการให้อตั ราดอกเบีย้
พิเศษกับลูกค้าของบริษัท เป็นต้น
2. บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยมีมาตรฐานในการจ่ายเงินคู่ค้าอย่าง
ตรงเวลาทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

•

คู่แข่ง :
1. บริษัทมีการปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย
2. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล โดยใน
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
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•

Customers :
1. The company has emphasized on promoting the satisfaction of the customers by offering customers with
good quality products and great service to be accordance with our determination “to build the house
with good willingness”.
2. The company has emphasized on developing the quality of the products. As such, the product research
and development unit has been established in order to study the requirements of the customers and
continuously develop quality of products.    
3. The company has set the quality control for the houses built by the contractor. The inspection shall be
conducted by the supervisor, head of supervisor, engineers and project manager, respectively. Moreover,
to ensure the quality of the house, the company has set the centralized quality control unit to inspect the
quality of the houses.
4. To enhance the efficiency of the after sale service, the company has set the Customer Relationship
Management (CRM) unit to resolve any problems of the customers and organize the events of each
project of the company.     
5. The company has communicated with the customers via the website of the company and the quarterly
newsletter to update the news and other activities to customers.  

•

Shareholders :  
1. The company determines to be a good representative of the shareholders by considering a good return
and maximizing long term shareholder’s wealth.
2. The company has communicated with the shareholders via the website of the company to update the
news of the company e.g. details and supporting document of the shareholder meeting, etc.    
3. The company is welcomed any inquiries or questions raised by the shareholders and investors via the
telephone or at the meeting.   

•

Creditors :
1. The company complies with the terms of loans and obligations to its creditors including business creditors,
financial institutes, and company’s bondholders.
2. The company always carefully considers and manages its risks in doing business. Thus, company is only
a few companies in property development sector that has never been NPLs  with any financial institutes
during Asian financial crisis in 1997

•

Trading partners :
1. The company continuously promotes the cooperation and maintains good relationship with their trading
partners e.g cooperating with the partners in producing the roof in the specific color of the company and
cooperating with the commercial banks to offer a special interest rate to the customers of the company.
2. The company has treated the partners fairly and appropriately under the condition and trade agreement.
The company has always made the payment to the partners on time every week.  

•

Competitors :
1. The company has operated under the competitive rules. As such, the company shall not destroy the
reputation of the competitors with some negative accusation.  
2. The company operates its business with professional. There is no violation of competitor confidentiality or
deception to get the confidential information of the competitors. As for now the company has no disputes
with their competitors.  
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พนักงาน :
1. บริษทั ให้ความส�ำคัญกับพนักงานโดยถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี า 
่ โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็น
ธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
2. บริษทั ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงาน อาทิเช่น สวัสดิการเงินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
การจัดให้มกี องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ การจัดท�ำบัตรประกันสุขภาพให้กบั พนักงานทุกคน ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณี
ต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท มงคลสมรส คลอดบุตร เจ็บป่วย ที่อยู่อาศัยประสบภัยภิบัติ และกรณีที่บิดา มารดา บุตร
คู่สมรส หรือพนักงานเสียชีวิต
3. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและวางแผนการฝึก
อบรมประจ�ำปีให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถ ให้แก่พนักงานของบริษทั และนอกจาก
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามแผนการฝึกอบรมประจ�ำปีแล้ว บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้มแี ผนการพัฒนาบุคลากรทีม่ ี
ศักยภาพสูง (Star) ไว้โดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความสามารถในระดับ
ที่สูงขึ้น และสามารถปฏิบัติงานในต�ำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ได้ในอนาคตต่อไป
4. บริษทั ให้ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในทีท่ ำ� งาน โดยได้จดั ให้มกี ารซ้อมหนีไฟ จัดให้มรี ะบบ
ป้องกันภัย กิจกรรม 5 ส และมีการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารในอาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน

•

สื่อมวลชน :
1. บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารไปยังสาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยบริษัทได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน อาทิ
เช่น การพาเยี่ยมชมโครงการของบริษัท การร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม เป็นต้น

•

ชุมชน และสังคม :
1. บริษทั ค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคมและ ชุมชน จึงเข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิเช่น
การบริจาคเงินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ใิ นเหตุการณ์ตา่ งๆ การให้ทนุ การศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษา อย่าง
สม�ำ่ เสมอทุกปี เป็นต้น ตัวอย่างของบางกิจกรรมทีไ่ ด้ดำ� เนินในปี 2561 ดังเปิดเผยอยูใ่ นหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูล ไต่สวนหาข้อเท็จจริง ด�ำเนิน
การตามกระบวนการที่บริษัทก�ำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทหากมีประเด็นที่ส�ำคัญ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 222/2 ชั้น 2 อาคารลลิลพร็อพเพอร์ตี้ (อาคาร 2)
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5 # 310 โทรสาร 0-2377-9656

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส แก่ผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานทาง
ด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดงานแถลงผลประกอบการต่อนักวิเคราะห์ การแถลงข่าวผ่าน
สื่อมวลชน โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Website ของบริษัท
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•

Employees :
1. The company believes that employees are valuable assets and treats all employees equally and fairly
by offering the fair and appropriate remunerations and fringe benefits.  
2. The company offers several fringe benefits to employees, for example, employee home loans with the
Government Housing Bank, Retirement Mutual Funds, health insurance card to all employees, including
some contribution money in the events of ordination, marriage, maternity, illness, disaster to your home
and funeral of the parents, child, partner or employee.    
3. The company has continuously provided employees with training. The company shall study the
requirement and develop the annual training plan to employees in all level to enhance their knowledge
and capabilities. Apart from the annual training plan designed to employees in all levels, the company
has specially designed the individual development program for the high potential employees (star) to
enhance their knowledge and capabilities to a higher level and to become the management in the future.
4. The company has emphasized on environment and safety issues in the workplace by organizing regular
fire drills, activities related to safety, 5S, and arranging for monthly elevator maintenance.
• Mass Medium :
1. The company has emphasized on disclosure company’s information to mass medium; therefore, public
can receive the correct and timely information.   The company also organizes various projects in order
to keep good relationship with mass medium such as arranging a company’s site visit and cooperating
in several social activities.
• Community and Social :
1. The company is responsible for the environment, social and community. Therefore, the company has
regularly involved in several social activities, such as, offering some contributions to disaster victims,
giving out the scholarships to students every year, etc. Some of activities in 2018 are revealed under
“Corporate social responsibility” section.
In case shareholders and stakeholders didn’t received fair treatment from the company, the company has established
a channel for them to contact, file complaints or provide information through the internal audit department at the address
below, in order to verify information, investigate the truth and proceed according to the Company’s procedures and report
to the Audit Committee and the Board of Directors if any crucial issues found.
Internal Audit Department  - Lalin Property Public Company Limited (Building 2)
222/2   Lalin Property Tower, 2nd floor
Srinakarin Road,  Huamark,   Bangkapi
Bangkok 10240
Tel: 0-2732-1041-5 # 310   Fax: 0-2377-9656

4. Disclosure and Transparency
The company has emphasized on equally disclosing the correct and transparent material information of the company,
including the financial statement and non-financial information to investors and related persons in a timely manner.  The
company has set up one unit to be responsible for the investor relations. Its responsibility includes communicating with
the investors and related persons through several communication channels e.g. news release via the Stock Exchange
of Thailand, performance press release to the analyst, press release, telephone, e-mail and website of the company.      
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โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จะท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญ และตอบข้อ
ซักถามต่อนักลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูข้อมูลงบการเงิน และผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ผ่านทางเวบไซต์ของบริษัทที่ www.
lalinproperty.com หรือติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 222/2 ชั้น 2 อาคารลลิลพร็อพเพอร์ตี้
ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5 # 202 โทรสาร 0-2377-9656
ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งเปิดเผยถึงบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร ตลอดจนจ�ำนวนครั้งของการประชุม และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเปิดเผยค่า
ตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท ทั้งในรูปค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ ไว้
ในรายงานประจ�ำปี และรายงาน 56-1

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษทั ทุกท่าน ประกอบไปด้วยผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท�ำงานจากหลากหลาย
สาขา โดยคณะกรรมการของบริษัทท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทาง
ในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษทั เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารน�ำไปใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนธุรกิจ แผน
สนับสนุน และงบประมาณ เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้มกี ารน�ำระบบตัวชีว้ ดั ผลปฏิบตั งิ าน (KPIs) มาใช้เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ซึง่ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาได้มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก�ำหนดบทบาท อ�ำนาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไว้อย่าง
ชัดเจน
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 3 ท่าน และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และท�ำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน
3 ท่าน ซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด จึงมีอ�ำนาจในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท และ
ถ่วงดุลอ�ำนาจกรรมการท่านอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริษัทเป็นคนละบุคคลกับกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยมีอำ� นาจแยกกันเพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล และการบริหารงานประจ�ำออก
จากกัน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 ก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ในอัตราหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ หมด จากปัจจุบนั ซึง่ บริษทั มีคณะกรรมการทัง้ สิน้ 7 ท่าน
จะท�ำให้กรรมการแต่ละท่านสามารถด�ำรงต�ำแหน่งได้คราวละ 3 - 4 ปี และเมือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระ จะมีการพิจารณาเลือก
ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะเข้ามาเป็นกรรมการแทน ผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามล�ำดับ โดย
ทั้งนี้อาจพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ กลับมาเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกได้
ในกรณีทมี่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการท่านใหม่เข้ารับต�ำแหน่งเป็นครัง้ แรก บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และบรรยาย
ภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท
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The Investor Relations department will be responsible for disclosing important information and answering queries
to investors.  Interested investors can view company’s financial statement as well as importance operating performance
from the Company’s website at www.lalinproperty.com or contact Investor Relations department for more information at:
Investor Relations Department  - Lalin Property Public Company Limited
222/2   Lalin Property Tower, 2nd floor
Srinakarin Road,  Huamark,   Bangkapi
Bangkok 10240
Tel: 0-2732-1041-5 # 202   Fax: 0-2377-9656
In the annual report, the company shall report the responsibilities of the Board towards the financial report along
with the auditor’s report, including the roles and responsibilities of the Board, the Audit Committee and the Executive
Committee. This includes the number of the meeting and the number of attendance by each director in the past year.
Moreover, the company should disclose the remunerations (including those in money term and other benefits) of the
directors, Audit Committee and the management of the company in the annual report and the report 56-1.

5. Responsibility of the Board of Directors
		

5.1 Structure of the Board
The Board of Directors comprises of persons with good knowledge, capabilities and experience in various
areas. The Board is responsible for setting the vision, mission; and approval of the business direction, policy,
strategy and goal of the company in order for the management to use as a guideline in developing the annual
business plan, supporting plan and budget. The key performance indicators (KPIs) system is used to monitor the
performance. In 2018, Board of Directors had considered, reviewed and approved vision, mission, and strategies,
So that Management and staffs had the same goal.
In order to have a clear roles and responsibility, the Board has set the clear roles and responsibilities of the
Board, Audit Committee, Executive Committee and the managing director.

    

The Board of Directors comprises of 7 persons. Of that amount, 3 of them are the directors who are the
management and another 4 are not the management. Of those 4 directors who are not the management, 3 of them
are the independent directors and in the Audit Committee whereby this figure is more than one-third of total directors,
this gives them the authority in examining the operations of the company and balancing the power of other directors.
Moreover, the Chairman of the Board shall not be the same person as the managing director as there should be a
segregation of duties whereby the governance policy setting and the day-to-day operation shall be separated from
each other.
Under the Item 15 of the company regulation, it is stated that one-third of total directors, whereby currently
there are 7 directors, shall be released from the post at the annual general meeting of shareholders. Each director
has a term of 3-4 years. After the term is reached, the Board shall hold a meeting to consider the person with
qualification to be the director in order to propose to the shareholder meeting. The Board can reelect the director
who is released from the post back to be the director.
The company has prepared documents and described the overall image of the company’s business, along
with other information related to the company’s business for newly appointed directors to ensure that appointed
directors understand the company’s business.
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบขึน้ โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยได้มกี ารก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ไว้อย่างชัดเจน ดังเปิดเผยอยู่ในส่วนการจัดการ หัวข้อขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการยังไม่มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ดี การก�ำหนด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนค่าตอบแทน
ของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด

		

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
โดยท�ำหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และทิศทางการด�ำเนินงาน การบริหารเงิน การ
บริหารความเสีย่ งของกิจการ ตลอดจนก�ำกับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง
สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
ทั้งนี้คณะกรรมการ มีอ�ำนาจในการมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่ง ให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อด�ำเนินการอย่าง
หนึง่ หรืออย่างใด เว้นแต่เรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ตอ้ งได้มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับรายการทีก่ รรมการหรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

		

5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมอ โดยประธานคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่
รอบคอบ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง ในการบรรจุวาระการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการ
ได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบในการก�ำหนด
ระเบียบวาระการประชุม ทัง้ นีท้ างเลขานุการบริษทั จะมีการประสานกับกรรมการทุกท่านและก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า
ไว้ตลอดทัง้ ปี และจะด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมครัง้ ก่อน ให้กบั คณะกรรมการ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารก�ำหนด
ให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น โดยได้กำ� หนดองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่
คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ทัง้ นีใ้ นทุกๆ ปี บริษทั ได้เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระมีการประชุมร่วมกันเอง และ/หรือประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน
และ/หรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความ
สนใจได้อย่างเต็มที่ โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครัง้ มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร และได้ให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าวทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุม
ตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง และประชุมอีกหนึ่งครั้งในช่วงปลายปี เพื่อร่วมกันประเมินผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตลอด
จนร่วมกันพิจารณาทบทวน และก�ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ 3 - 5 ปี รวมถึงอนุมัติให้ความเห็น
ชอบทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทั ส�ำหรับปีถดั ไป ทัง้ นีร้ ายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
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5.2 Sub Committee

		 The company has established the Audit Committee whereby the term of directors is 2 years. Its roles and
responsibilities have been set clear and stated under the roles and responsibilities of the Audit Committee under
the Section of Management.
The Board has not established the Remuneration Committee and the Nomination Committee. The remunerations
set by the Board have been well considered whereby the Board has compared remunerations to those set by the
same industry. Such remunerations shall be approved by the shareholder meeting and the remunerations of the
management shall be in accordance with the principal and policy set by the Board.

		

5.3 Roles and Responsibilities of the Board
The Board is responsible for managing the company to be in accordance with the law, objectives, regulations
and the resolution passed from the shareholder meeting. The Board shall consider and give an approval, including
develop the vision, mission, strategy and direction of operations, treasury, risk management. Moreover, the Board is
responsible for overseeing the management to efficiently and effectively operate under the policy set. Furthermore,
their responsibilities include protecting the interests of the shareholders and disclosing the correct and complete
information with standard and transparency.
The Board can assign and appoint the director to be the managing director to perform any business except
for those required by the law stating to have the resolution passed from the shareholder meeting. For any issues
whereby the director or the person may have a conflict of interest, such directors shall waive their right to vote on
those issues.

		

5.4 The Board of Directors Meeting
The company’s board of directors regularly organizes meetings. The chairman of the board promotes thorough
consideration and sufficient time allocation for each meeting. In preparing meeting agendas, the company offers
opportunities for directors to propose meeting agendas with the Chairman of the Board and Managing Director
as the people in charge of granting approval for meeting order and agendas. Hence, the corporate secretary will
coordinate with all directors and schedule meetings in advance throughout the entire year, sending meeting invitations,
agendas and minutes to the meetings to the company’s board of directors at least seven business days before
every meeting so that directors have time to study the information before each meeting. Furthermore, directors are
charged with attending the company’s board of directors’ meeting every time unless necessity dictates otherwise.
The minimum meeting quorum when the board of directors passes a resolution requires that at least two-thirds of
all directors be present.
Furthermore, the company offers opportunities for independent directors to organize their own meetings and/
or participate in a meeting with the internal auditor and/or with the company’s auditor without the presence of the
management to discuss any problems of interest each year, and fully at will. In 2018, there is a meeting between
independent directors without management for one time.
Each meeting is recorded in writing, and the board of directors is required to certify each of the aforementioned
minutes to the meeting every time in the subsequent meetings. In 2018, the company’s board of directors organized a
total of five meetings, four of which are meetings according to normal agendas, while another meeting was organized
near the end of the year in order to jointly evaluate the year’s performance along with making considerations,
reviews and setting visions or missions of the company in a period of 3-5 years, including making approvals for the
company’s business direction, policies, strategies and goals for the following year. Hence, the details of attendance
for each director are disclosed in the heading Directors and Executives’ Remunerations
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5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อน�ำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

		

5.6 ค่าตอบแทน
การก�ำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นีส้ ำ� หรับค่าตอบแทนปี 2561   กรรมการบริษทั ได้รบั ค่าเบีย้ เลีย้ งประชุมครัง้ ละ 20,000 บาท โดยไม่มคี า่ ตอบแทนรายปี    ใน
ส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายปีที่ 600,000 บาท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปีที่ 450,000 บาทต่อท่าน ในส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและของผู้บริหารแต่ละท่าน รายละเอียดค่าตอบแทนเปิดเผยอยู่ในส่วนการจัดการ
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

		

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ได้สนับสนุน และส่งกรรมการของบริษทั เข้ารับการอบรมหลักสูตร ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(Thai Institute of Directors Association: IOD) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
ว่า กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของผู้
บริหาร บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารของบริษัท โดยส่งเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
(MBA) และหลักสูตร Mini-MBA เป็นต้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

		

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านข้างต้น มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยกรรมการทัง้ 3 ท่าน มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
ของบริษทั ได้   โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยมี นางสาวประภาศรี กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

		

นิยามกรรมการอิสระ
1.
2.
3.
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ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
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5.5 Self-assessment of the Board
The company has the policy stating that the Board shall re-assess their performance annually so that the
Board can jointly consider the performance and problems in order to use those to improve their performance.

		

5.6 Remunerations
The remunerations of the Board are cautiously considered and set by the Board Meeting whereby these
remunerations are compared to those set by the same industry. The proposed remunerations shall be approved
at the shareholder meeting. As for the remunerations of 2018, the directors had the meeting allowances of THB
20,000 per meeting (No annual remuneration). The chairman of audit committee had the annual remunerations of
THB 600,000, and the member of audit committee had the annual remunerations of THB 450,000 per person. For the
remunerations of the management, the management shall receive the salary and bonus based on the performance
of the company and their individual performance. Details of the remunerations of the Management shall be disclosed
and presented under the Remunerations of Directors and Management.  

		

5.7 Development of Directors and the Management
To assure shareholders and investors that directors are knowledgeable in carrying out their duties as a director
in accordance to good corporate governance principles, the company has encouraged the directors to continuously
train with the Thai Institute of Directors (IOD). As for the management, the company has the policy to develop the
management of the company by encouraging them to pursue their further study in MBA and Mini-MBA, etc.

2. Board Committee
The Company’s board committee comprises 2 committees, the Audit Committee and the Executive Committee, with
details of names and scope of responsibilities as well as authorities presented below.

		

		

2.1) The Audit Committee

The Audit Committee comprises 3 members as follows.
Name of Director
Position
1. Mr. Suvarn Thansathit
Independent Director & Chairman of the Audit Committee
2. Mr. Niputh Jitprasonk
Independent Director & Member of the Audit Committee
3. Mr. Satit Chanjavanakul
Independent Director & Member of the Audit Committee
All of the audit committee above has fully qualifications determined by the Securities and stock Exchange
Act, and has adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports. In 2018 the audit
committee convened a total of 4 meetings. Ms. Prapasri Kittichalermliat, Internal audit Manager, serves as audit
committee secretary

Definition of an Independent Director

An independent director means a director who does not own a business or have any work related to the
company that will affect the director’s independent decisions. Hence, an independent director is required to meeting
the following qualifications:
1. A share holding of no more than one percent of the total number of issued shares entitled to vote of the
company; not a major shareholder or a person with directing authority in the company. Furthermore, the shares
of persons related to each respective independent director are also to be included.
2.   Is not or was not a director who participated in work management, employee, worker, salaried consultant,
person of the company with directing authority, major shareholder, or of a person of the company with directing
authority, unless removed from the aforementioned status for at least two years.
3. Not a person related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling, offspring, including
spouse of offspring, of other directors, executives, major shareholders, person with directing authority or
person nominated as a director, executive, or person with directing authority in the company.
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

		

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ในลักษณะทีอ่ าจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผู้
มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 คน โดยแต่งตัง้ บุคคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศก�ำหนด โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราละ 2 ปี

		

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์  รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยในเรื่องดังกล่าว ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการของบริษัททราบ อย่างน้อยไตรมาสละ   1   ครั้ง
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2561
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

Does not or never has had business relations with the company, the company’s major shareholders or person
with directing authority of the requester in a manner that could obstruct the director’s independent judgment,
along with not being or had not been a significant shareholder, or a person with directing authority of any
person who has business relations with the company, the company’s major shareholder or person with directing
authority unless removed from the aforementioned status by at least two years.
Is not and never has been a company auditor, major shareholder or person with directing authority, and is not
a significant shareholder, person with directing authority, or partner with the audit office where the company’s
auditor or person with directing authority in the company, unless removed from the aforementioned status for
at least two years.
Is not or never has been a service provider in any profession, which includes legal consultation services or
financial consultation, that received a services from the company amounting to more than two million baht per
year from the company, the company’s major shareholders, or persons with directing authority, and cannot
be a significant shareholder, person with directing authority or partnership of the service provider of the
aforementioned professions unless removed from the aforementioned position for at least two years.
Not a director appointed as a proxy for a company director, major shareholder or shareholder who is involved
with a major shareholder of the company.
Not engaged in the same business or in significant competition with the company’s business, or not a significant
partner in a partnership or a director participating in work management, employee, worker, regularly salaried
consultant, or a person who holds more than one percent of all shares with voting privileges of another company
operating in the same business and in significant competition with the company’s business.
No other attributes preventing the director from rendering independent decisions about the company’s
performance.

		

Components and Appointment of the Audit Committee

		

Scope of duties and authorities of the Audit Committee

The company’s board of directors and/or meeting of shareholders will appoint at least three people to form
the Audit Committee. Appointees are to be fully qualified in compliance with notifications by the Securities and
Exchange Commission and are to hold a 2-year term of office for each appointment.

The audit committee of the company has the scope of duties and responsibilities to the Board of Directors
on the following matters:
1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and
efficient, to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer
and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
3. To review the Company’s compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations,
and the laws relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s auditor, and to propose such
person’s remuneration, as well as to attend a non-management meeting with an auditor at least once a year.
5. To consider the related transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that
they are in compliance with the laws and the Exchange’s regulations, and are presented accurately and
comprehensively.
6. To report the audit committee’s operation to the board of directors at least once a quarter.
7. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an audit committee’s report which must be signed
by the audit committee’s chairman and consist of at least the following information:
(a) An opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
(c) An opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or
the laws relating to the Company’s business,
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(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

8.

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2) คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 80 ครัง้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร
มีจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายไชยยันต์ ชาครกุล
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์
กรรมการบริหาร
3. นายชูรัชฏ์ ชาครกุล
กรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ�ำนวนหนึ่งของบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

ให้กรรมการบริหารมีอ�ำนาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.

มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้
และ/หรือ ตัว๋ เงินใดๆ ต่อนักลงทุนทัว่ ไป นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง นักลงทุนประเภทสถาบัน รวมตลอดถึงการช�ำระหรือ
ใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกรรมตามปกติธรุ กิจของบริษทั เช่น การใช้จา่ ยเงินเพือ่ การลงทุน เพือ่ การจัดซือ้ ทีด่ นิ หรือจัดซือ้ ทีด่ นิ พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า  700 ล้านบาท หรือ
จ�ำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.

มีอ�ำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในต�ำแหน่งที่ไม่สูงกว่าต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

4.

มีอ�ำนาจจัดท�ำ เสนอแนะ และก�ำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท

5.

ด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั รวมทัง้ จัดตัง้ โครงสร้างองค์กร และการบริหาร โดยให้ครอบคลุม
ทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานบริษัท

6.

ก�ำหนดแผนธุรกิจ อ�ำนวยการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี และงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี และด�ำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลง
ต่อคณะกรรมการบริษัท

7.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ก�ำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ซึง่ การอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวจะต้องด�ำเนินการตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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8.

		

		
		

(d) An opinion on the suitability of an auditor,
(e) An opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
(f) The number of the audit committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee
member,
(g) An opinion or overview comment received by the audit committee from its performance of duties in
accordance with the charter, and
(h) Other transactions which, according to the audit committee’s opinion, should be known to the shareholders
and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s
board of directors; and   
To perform any other act as assigned by the Company’s board of directors, with the approval of the audit
committee.

2.2) The Executive Committee

In 2018 the Executive Committee convened a total of 80 meetings and as of December 31, 2018 had 3
Directors, as follows.
Name of Director
       Position
1. Mr. Chaiyan Chakarakul
Executive Chairman
2. Mr. Nat Sangarsongkogk
Executive Director
3. Mr. Churat Chakarakul
Executive Director

Components and Appointment of the Management

The company’s board of directors will appoint management by selecting a number of people from the
company’s directors.

Scope of authorities and responsibilities of the Executive Committee

1.

The Executive Committee is invested with the authority to carry out operations in accordance with the policies
of the Board of Directors, within the framework of the law and the Company Articles of Association. Exceptions
are made for conditions required by law as requiring the mandate of Shareholders’ Meeting resolutions.
2. The authority to approve loans or other borrowings from financial institutions and/or the issue of financial debt
instruments and/or any other forms of financial promissory notes to general investors, specific investors and
institutional investors. This includes authorization to arrange settlements or payments for the normal business
operations of the Company, such as investment outlays, or for the purchase of land or land with constructions
and other activities. The limit for each transaction is determined at a maximum of 700 million Baht, or an
equivalent amount, or as assigned by the Board of Directors
3. Authority to appoint and remove Company officers from designations not above the level of Managing Director
4. Authority to prepare, propose and determine policies, business direction and strategies for the Company to
the Board of Directors
5. Perform duties related to the general administration of the Company, including the determination of the
organizational structure and management, covering all details pertaining to the selection, training, hiring and
removal of Company employees.
6. Formulate business plans; facilitate administrative activities; approve the annual budget for business operations
and the annual expenditure budgets; carry out operations in accordance with the business plans and business
strategies to complement the policies and business direction presented to the Board of Directors
7. Perform other duties as assigned from time to time by the Board of Directors.
The delegation of authority to the Executive Committee requires that transactions in which Executive Directors or
other individuals may have a potential conflict of interest or vested interest, or any other form of conflict of interest with the
Company or its subsidiaries, obligate the said Executive Director to refrain from exercising or casting votes concerning
the matter in question. The authorization of transactions with a possible conflict of transaction must be carried out in
compliance with the Announcement of the Stock Exchange of Thailand concerning the guidelines, method and disclosure
of listed company related transactions.
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
1.

กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีการให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.

ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง

4.

นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.

กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

การสรรหากรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง
กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารมาจากการคัดเลือกโดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยไม่ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนือ่ งจาก
ในปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯให้มีประสิทธิภาพ

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารใน
การน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้
(1) ด�ำเนินการแจ้งผูบ้ ริหารในฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง คูส่ มรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษ
ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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3) Selection of Directors and Executives
Appointment and removal of Company Directors
1.

2.

3.

4.

5.

In the appointment and removal of Company directors, Company directors are elected by the shareholders’ meeting
whereby the appointment of directors must be approved by shareholders’ meeting with no less than half of the
total number of votes cast by shareholders in attendance and entitled to vote at the meeting.  The shareholders are
entitled to exercise their rights to vote on an individual basis.
The Shareholders’ Meeting nominates Directors according to the guidelines and method as follows:
(1) Each Shareholder has voting rights of one vote per share
(2) Each Shareholder will have a total number of votes determined as per Item (1) to nominate one or several
persons as Directors. However, the shares may not be divided in favour of a particular individual
(3) Individuals receiving the highest votes in descending order will be appointed as Directors according to the
number of Directors required, or to be voted in. In the event that there is a tie, but the appointment of both
candidates would exceed the number of Directors required or to be voted in, the Chairman of the Meeting will
cast the deciding vote.
At each Annual Ordinary Shareholders’ Meeting, a total of 1 in 3 of the number of Directors is required to vacate
their posts. If the number of Directors is not divisible by three, the figure closest to 1 in 3 is to be used. In the first
and second years following the registration of the Company, the Directors to vacate their posts will be decided by
a lottery system. In successive years, the longest serving Directors will be obliged to vacate their posts first.
In addition to completion of tenure, a Director may be considered to complete their terms due to
(1) Death
(2) Resignation
(3) Lack of qualifications or possession of prohibited qualities as specified by the Public Companies Act
(4) The Shareholders’ Meeting passes a resolution seeking the removal of a Director. A vote of not less than 3 in
4 of the number of shares present and eligible for voting at the Meeting, representing at least half of the votes
in attendance and eligible to vote at the Meeting, is required
Any Director intending to resign must submit their formal resignation to the Company. The resignation becomes
effective upon the date the resignation document reaches the Company.

Nomination of Executive Directors
Executive Directors and management are nominated by the Meetings of the Board of Directors and are not reviewed
by the Nominations Committee, since the Company currently does not have such a committee. Nonetheless, the Board of
Directors considers candidates based on their qualifications, knowledge, capabilities and relevant working experience.
This includes qualifications as specified by Measure 68 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 (A.D. 1992)
and the relevant Announcements of the Securities and Exchange Commission. This is in the interests of ensuring the
Company’s efficient operations.

4) Insider information controls
The Company has a policy forbidding Directors, Executive, Staffs, and Employees from using significant insider
information about the Company that has not yet been disclosed for the benefit of others, including the trading of Company
securities. The measures regarding executives’ use of insider information for personal gain is outlined as follows..
(1) Management in the various departments is clearly informed of their obligation to report their equity stake in the
Company; this also applies to their spouses and children who are minors. Changes in equity ownership are
likewise required to be reported, in accordance with Measure 59 and penalty Measure 275 of the Securities
and Stock Exchange Act of B.E. 2535 (A.D. 1992)
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(2) ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ทราบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญซึง่ มีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องหลีกเลีย่ ง
หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญนั้นต่อ
บุคคลอืน่ ก่อนทีง่ บการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทัง้ นีเ้ พือ่ ด�ำเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การด�ำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดท�ำรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริหารทราบ
(3) บริษัทก�ำหนดให้กรรมการของบริษัท มีหน้าที่ต้องจัดท�ำรายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัททราบ
(4) ทัง้ นีห้ ากมีการกระท�ำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น บริษทั จะถือเป็นความผิดทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับการ
ท�ำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การ
ภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 มีมติให้แต่งตัง้ นางสาววรรญา พุทธเสถียร (ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4387) หรือนางสาว
จันทรา ว่องศรีอดุ มพร  ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล (ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7195) หรือนางสาว
วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่  7881) แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   โดยได้ก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) เป็นเงิน 1,067,000 บาท (หนึ่งล้าน
หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�ำนวน 97,000 บาท
โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) คือ บริการแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจาก
ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
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รายงานประจ�ำปี 2561
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

(2) Documentation is circulated to ensure that Directors, Executive, Staffs, and Employees are informed that
Directors, Executive, Staffs, and Employees who access to significant insider information which has the
potential to impact changes in the price of the Company’s securities are advised to refrain from trading in the
Company’s shares for a period of 1 month. Such information is not permitted to be disclosed to other parties
prior to the disclosure to the general public of the financial statements or the information in question. In order
to control and monitor compliance in this regard, the Company has a policy requiring management to report
their shareholdings and any subsequent changes in securities to the Board of Directors, in accordance with
Measure 59.
(3) The company specifies that each director has duty to report transaction of buy and sell of company’s share
to the board of director.
(4) Failure to follow the rules above may result in disciplinary action by the company. This may range from a verbal
warning, a written warning, probation and all the way up to termination of employment.

5) Audit fees
The 2018 Annual General Meeting of Shareholders passed a resolution to nominate Ms.Wanya Buddasathien,
Certified No.4387 or Ms.Chantra Wongsriudomporn, Certified No.4996 or Mr.Cherdsakul Onnmongkol, Certified No.7195
or Ms.Waraporn Intaraprasit of C.W.W.P Company Limited to be the 2018 company’s auditor. All the auditors listed above
have no relationship or any interest with the company / subsidiaries / executives / major shareholders or related to such
person in anyway. The audit fees were determined at 1,067,000 Baht, Increasing 97,000 Baht from year 2017.  
For non-audit item, in the last accounting period the company used the English translation service from this auditing
office which costs 60,000 baht.
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