
การก�ากับดูแลกิจการ
1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
	 บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยเสริม
สร้ำงให้บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภำพ	และเป็นพ้ืนฐำนของกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและย่ังยืน			ซึ่งบริษัทได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์ครบถ้วนทุกประกำร	โดยก�ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ	ดังนี้

	 1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บรษิทัตระหนักและเคำรพสทิธิของผูถื้อหุ้นเสมอ	ไม่ว่ำจะเป็นสทิธิในกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุ้น	สทิธิกำรมส่ีวนแบ่งก�ำไรของกิจกำร	
สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ	สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	ภำยในระยะเวลำไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	โดยจะจัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรำยละเอียดวำระกำรประชุม	พร้อมท้ังเอกสำรประกอบกำรประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ	
21	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น			พร้อมทั้งประกำศลงในหนังสือพิมพ์รำยวันติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ	3	วัน		นอกจำกนี้บริษัทได้ท�ำกำรเผย
แพร่หนังสอืเชญิประชมุ	ตลอดจนข้อมลูประกอบกำรประชมุบนเวบไซต์ของบรษิทัท่ี	www.lalinproperty.com	เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อย
กว่ำ	30	วันก่อนกำรประชมุ	ก่อนทีผู่ถื้อหุ้นจะได้รบัข้อมลูในรปูแบบเอกสำรจำกบรษิทั		ท้ังน้ีเพือ่เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นทุกท่ำนได้มโีอกำส
ศกึษำข้อมลูประกอบกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	และเตรยีมตวัล่วงหน้ำก่อนมำเข้ำร่วมประชมุ	โดยบรษิทัส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นเข้ำร่วมกำร
ประชุมผู้ถอืหุ้น	เพื่อใช้สิทธอิย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคดิเห็น	ให้ข้อเสนอแนะ	และร่วมตัดสินใจในประเด็นทีส่�ำคัญของบริษัท	รวม
ทั้งตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร	

	 โดยในชดุหนงัสอืเชญิประชมุนัน้บรษิทัมกีำรให้ข้อมลู	วัน	เวลำ	สถำนที	่แผนท่ีจดักำรประชมุ	วำระกำรประชมุ	ตลอดจนข้อมลูประกอบ
ทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุ	นอกจำกนีใ้นชดุหนงัสอืเชญิประชมุ	บรษิทัได้แจ้งให้ผูถ้อืหุ้นทกุท่ำนทรำบถึงกฏเกณฑ์
ต่ำงๆ	ทีใ่ช้ในกำรประชมุ	ไม่ว่ำจะเป็น	ข้อบงัคบัของบรษิทัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประชมุผูถื้อหุ้น	กฏเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชมุ	
ขัน้ตอนและเอกสำรทีผู่ถื้อหุน้ต้องน�ำมำแสดงก่อนเข้ำร่วมประชมุท้ังกรณีท่ีมำประชมุด้วยตนเอง	และกำรมอบฉันทะ	ตลอดจนได้แนบ
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะท้ังแบบ	ก	ข	และ	ค	เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	ท้ังน้ีบรษิทัได้จดัให้มอีำกรแสตมป์เพ่ือ
อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทีไ่ด้รบัมอบฉนัทะในวนัประชมุ	ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุ	ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบอ�ำนำจให้ 
คณะกรรมกำรอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้	

	 นอกจำกนีเ้พ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชมุของผูถื้อหุ้น	บรษิทัได้ก�ำหนด	วัน	เวลำ	และสถำนท่ีจดักำรประชมุ
อย่ำงเหมำะสม	โดยบรษิทัจะไม่จดักำรประชมุขึน้ในช่วงวันหยุดท�ำกำรของธนำคำรพำณิชย์	และจะจดัให้มกีำรประชมุขึน้ในช่วงเวลำ	
8.00	-	16.00	น.	รวมถึงเลือกสถำนที่จัดกำรประชุมในจุดท่ีมีกำรคมนำคมท่ีสะดวกในกำรเดินทำงของผู้ถือหุ้น	โดยกำรประชุมที่ผำ่น
มำทกุครัง้บรษิทัได้เลอืกจดักำรประชมุในสถำนท่ีซึง่ใกล้กับสถำนรีถไฟฟ้ำมำโดยตลอด	ทัง้น้ีเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผูถื้อหุน้ทุก
ท่ำนในกำรเข้ำร่วมประชุม	และในวันประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมอย่ำงน้อย	2	ชั่วโมง	
เพื่อให้มีเวลำเพียงพอส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุม	รวมถึงกำรจัดให้มีกำรเลี้ยงรับรองที่เหมำะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มำ
ร่วมประชุมด้วย

	 บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังกำรประชุมได้เริ่มไปแล้ว	โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนใน
ระเบียบวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ

	 ในวำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำร	บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล	โดยในหนังสอื
เชญิประชมุจะมรีำยละเอยีดประวตักิำรศกึษำ	และกำรท�ำงำนของบคุคลท่ีเสนอเข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร	ตลอดจนสดัส่วนกำร
ถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั	จ�ำนวนครัง้ทีเ่ข้ำร่วมประชมุในปีท่ีผ่ำนมำ	โดยแนบไปให้ผูถื้อหุ้น	เพ่ือให้มข้ีอมลูท่ีเพียงพอทีจ่ะใช้ประกอบ
กำรตัดสินใจในกำรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

	 ในกำรด�ำเนินกำรประชุมฯ	แต่ละครั้ง	บริษัทให้โอกำสผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทุก
รำยแสดงควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ถำมค�ำถำมในแต่ละวำระ	และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ	โดยประธำน	กรรมกำร	
และผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญกับทุกค�ำถำมและด�ำเนินกำรตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจนและตรงประเด็น	พร้อมท้ังมีกำรบันทึกกำร
ประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน	และสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวำระอย่ำงชัดเจน	ทั้งนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชี	จำกบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลย ู
ดบัเบิล้ยู	พี	จ�ำกัดเพ่ือเข้ำร่วมสงัเกตุกำรณ์	และควำมโปร่งใสในกำรรวบรวมคะแนน	ด้วยทกุครัง้	โดยบรษิทัได้ด�ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน
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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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กำรประชมุให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์	ภำยใน	14	วันตำมท่ีกฏหมำยก�ำหนด	และน�ำข้ึนบนเวบไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสำมำรถเข้ำไปศึกษำและตรวจสอบได้

	 ท้ังนี้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561		กรรมกำรของบริษัทท้ัง	7	ท่ำนได้เข้ำร่วมกำรประชุมครบถ้วน	โดยประธำน
กรรมกำรบรษิทั	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ	กรรมกำรผูจ้ดักำร	ผูบ้รหิำรสงูสดุด้ำนกำรเงนิ	ตลอดจนผูบ้รหิำรสงูสดุในแต่ละสำย
งำนส�ำคัญได้เข้ำร่วมกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน	ทั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน	และเป็นธรรม	ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำร	และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้
บริหำร	ตลอดจนผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ	โดยได้จัดท�ำเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภำษำไทย	และภำษำอังกฤษ

	 บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชมุได้ด้วยตนเอง	สำมำรถมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่มำประชมุ	และออกเสยีงลงมติ
แทน	โดยในกำรจัดส่งชุดหนังสือเชิญประชุมทุกคร้ัง	บริษัทได้มีกำรจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสำมำรถก�ำหนดทิศทำง
กำรลงคะแนนเสยีงได้	และเสนอชือ่กรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ	1	คนเพ่ือเป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้	นอกจำกนีบ้รษิทั
ได้จัดให้มีอำกรแสตมป์	ณ	จุดลงทะเบียนหน้ำงำนประชุมฯ	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอำกรแสตมป์มำ	

	 ส�ำหรับในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	ภำยหลังจำกท่ีได้ชี้แจงรำยละเอียดของแต่ละวำระแล้ว	จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม	และ
แสดงควำมคิดเห็นประเด็นต่ำงๆ	ในท่ีประชุม	อย่ำงเท่ำเทียมและท่ัวถึง	และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพ่ือแจกให้กับผู้เข้ำร่วม
ประชุม	เพ่ือใช้ลงคะแนนเสียงโดยเฉพำะส�ำหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	และบริษัทได้จัดให้มีกำรแยกเรื่องต่ำงๆ	ที่
ส�ำคัญออกจำกกัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเรื่องที่เป็นอิสระจำกกัน	อำทิเช่นในวำระกำรแต่งตั้งกรรมกำร	บริษัทได้
แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมกำรได้เป็นรำยบุคคล	โดยจะด�ำเนินกำรจัดเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้น 
ทุกคน

	 นอกจำกน้ี	บรษิทัมนีโยบำยห้ำมกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และลกูจ้ำงของบรษิทั	ใช้ข้อมลูภำยในท่ีมสีำระส�ำคญัของบรษิทัฯ	
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท	โดยมีวิธีกำรดูแลผู้บริหำร
ในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ดังนี้

• ด�ำเนนิกำรแจ้งกรรมกำร	และผูบ้รหิำร	ให้เข้ำใจถึงภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง	คูส่มรส	
และบตุรทียั่งไม่บรรลนุติภิำวะ	ตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษตำม
มำตรำ	275	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

• ด�ำเนนิกำรส่งหนังสอืเวียนแจ้งให้กรรมกำร	กรรมกำร	ผู้บรหิำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบรษิทั	ทรำบว่ำ	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	
พนักงำน	และลูกจ้ำงที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์	ต้อง
หลกีเลีย่ง	หรอืงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลำ	1	เดอืน	และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นสำระส�ำคัญ
นัน้ต่อบคุคลอืน่	ก่อนท่ีงบกำรเงนิหรอืข้อมลูภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน	ท้ังน้ีเพ่ือด�ำเนินกำรควบคุมดูแลและตรวจ
สอบกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำว	บรษิทัฯ	มนีโยบำยให้ผูบ้รหิำรท่ีมหีน้ำทีจ่ดัท�ำรำยงำนกำรถือครองและกำรเปลีย่นแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	แจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ

• บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำรของบรษิทั	มหีน้ำท่ีต้องจดัท�ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหุ้นของบรษิทัให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ

• ทั้งนี้หำกมีกำรกระท�ำอันฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น	บริษัทจะถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมระเบียบข้อบังคับกำร
ท�ำงำนของบริษัท	โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี	ต้ังแต่กำรตักเตือนด้วยวำจำ	กำรตักเตือนเป็นหนังสือ	กำร
ภำคทัณฑ์	ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงให้พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน

 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
	 บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อสทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่	ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั	ไม่ว่ำจะเป็น	ลกูค้ำ	ผูถื้อหุ้น	คูค้่ำ	คูแ่ข่ง	
ภำครฐัทีเ่กีย่วข้อง	พนักงำน	ตลอดถึงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	เพ่ือส่งเสรมิให้เกิดควำมร่วมมอืกันระหว่ำงบรษิทั	กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ทั้งนี้เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำวของกิจกำร	โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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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.		 บริษัทมีควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำ	ด้วยกำรมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ	และได้มำตรฐำน	
ตลอดถึงกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นดังเช่นปณิธำนของบริษัทว่ำ	“บ้ำนที่ปลูกบนควำมตั้งใจที่ดี”

2.		 บริษัทมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำ	โดยบริษัทได้จัดให้มีส่วนงำนวิจัยผลิตภัณฑ์ขึ้น	เพ่ือศึกษำ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ	และน�ำมำพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

3.		 บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจคุณภำพบ้ำนจำกผู้รับเหมำอย่ำงรัดกุม	โดยกำรตรวจรับงำนน้ันมีกำรควบคุม	ทั้งจำกผู้
ควบคุมงำน	หัวหน้ำควบคุมงำน	วิศวกร	และผู้จัดกำรโครงกำรสำยก่อสร้ำง	ตำมล�ำดับ	นอกจำกน้ีเพ่ือให้มั่นใจใน
คุณภำพบ้ำน	บริษัทได้จัดให้มีทีม	QC	กลำงขึ้น	เพื่อเข้ำตรวจสอบคุณภำพบ้ำนอีกด้วย

4.		 เพ่ือให้บรกิำรหลงักำรขำยเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	บรษิทัได้จดัตัง้หน่วยงำน	Customer	Relationship	Management	
(CRM)	ขึ้น	เพื่อดูแลปัญหำต่ำงๆ	ให้กับลูกค้ำ	ตลอดจนจัดกิจกรรมต่ำงๆ	ขึ้นในแต่ละโครงกำรของบริษัท	

5.		 บริษัทได้สื่อสำรกับทำงลูกค้ำ	ผ่ำนทำงช่องทำง	Website	ของบริษัท	รวมถึงวำรสำรรำยไตรมำสเพื่อแจ้งข่ำวครำว
ควำมเคลื่อนไหว	ตลอดจนกิจกรรมต่ำงๆ	กับลูกค้ำ

	 	 •	 ผู้ถือหุ้น	:	

1.		 บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีดี่ของผูถ้อืหุ้น	โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนทีด่	ีและกำรเจรญิเตบิโตในมลูค่ำของ
บริษัทในระยะยำว	(Maximize	Long	Term	Shareholder’s	Wealth)

2.		 บริษัทได้สื่อสำรกับผู้ถือหุ้น	ผ่ำนทำงช่องทำง	Website	ของบริษัท	เพ่ือแจ้งข่ำวครำวควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของ
บริษัท	อำทิเช่น	รำยละเอียด	และเอกสำรประกอบกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

3.		 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน	สำมำรถสอบถำมข้อมูลในประเด็นต่ำงๆ	ท่ีสงสัยมำยังบริษัท	ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรพูดคุยผ่ำนทำงโทรศัพท์	หรือกำรสอบถำมในที่ประชุมฯ	

 	 •	 เจ้าหนี้	:

1.	 บริษัทปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมตำมข้อตกลง	และหน้ำที่ที่พึงมีต่อเจ้ำหนี้	ไม่ว่ำจะเป็น	เจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ	เจ้ำหนี้
สถำบันกำรเงินต่ำงๆ	และเจ้ำหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท	เป็นต้น

2.	 บรษิทัมกีำรบรหิำรงำนอย่ำงรดักุม	โดยพิจำรณำประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ	ส่งผลให้บรษิทัเป็นเพียงไม่ก่ีบรษิทัในกลุม่
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์	ท่ีไม่เคยผิดนัดช�ำระหน้ี	และเข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรกับสถำบันกำรเงินใดๆ	ใน
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี	2540	

	 	 •	 คู่ค้า	:

1.	 บรษิทัมกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงกัน	และสร้ำงควำมสมัพันธ์ท่ีดกัีบคูค้่ำอย่ำงต่อเนือ่ง	อำทเิช่น	กำรร่วมมอืกับคู่
ค้ำในกำรผลติหลงัคำทีเ่ป็นสเีฉพำะของบรษิทั	และกำรร่วมมอืกับทำงธนำคำรพำณิชย์ต่ำงๆ	ในกำรให้อตัรำดอกเบีย้
พิเศษกับลูกค้ำของบริษัท	เป็นต้น

2.	 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำตำมเง่ือนไขและสัญญำทำงกำรค้ำอย่ำงเหมำะสม	โดยมีมำตรฐำนในกำรจ่ำยเงินคู่ค้ำอย่ำง
ตรงเวลำทุกสัปดำห์	ตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ

•	 คู่แข่ง	:

1.	 บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี	ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำใน
ทำงร้ำย

2.	 บริษัทประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นมืออำชีพ	ไม่ละเมิดควำมลับ	หรือล่วงรู้ควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล	โดยใน
ตลอดช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ	บริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทำงกำรค้ำ
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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.		 บรษิทัให้ควำมส�ำคญักับพนกังำนโดยถอืเป็นทรพัยำกรทีม่ค่ีำ	โดยมกีำรปฏิบตัต่ิอพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียม	และเป็น
ธรรม	โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม	และเป็นธรรม

2.		 บรษิทัได้จดัสวัสดกิำรต่ำงๆ	ให้กับพนกังำน	อำทิเช่น	สวัสดกิำรเงินกู้ยืมเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อำศยักับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	
กำรจดัให้มกีองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	กำรจดัท�ำบตัรประกันสขุภำพให้กับพนักงำนทุกคน	ตลอดจนเงนิช่วยเหลอืในกรณี
ต่ำงๆ	อำทิเช่น	อุปสมบท	มงคลสมรส	คลอดบุตร	เจ็บป่วย	ที่อยู่อำศัยประสบภัยภิบัติ	และกรณีที่บิดำ	มำรดำ	บุตร	
คู่สมรส	หรือพนักงำนเสียชีวิต

3.		 บริษัทได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง	โดยบริษัทฯ	จะพิจำรณำถึงควำมจ�ำเป็นและวำงแผนกำรฝึก
อบรมประจ�ำปีให้แก่พนกังำนในทกุระดบั	เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู	้ควำมสำมำรถ	ให้แก่พนักงำนของบรษิทั	และนอกจำก
กำรพัฒนำบคุลำกรทุกระดบัตำมแผนกำรฝึกอบรมประจ�ำปีแล้ว	บรษิทัฯ	ยังก�ำหนดให้มแีผนกำรพัฒนำบคุลำกรทีม่ี
ศกัยภำพสงู	(Star)	ไว้โดยเฉพำะ	(Individual	Development	Programs)	เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู	้ควำมสำมำรถในระดบั
ที่สูงขึ้น	และสำมำรถปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งผู้บริหำรของบริษัท	ได้ในอนำคตต่อไป

4.		 บรษิทัให้ควำมส�ำคญักับสภำพแวดล้อม	และควำมปลอดภยัในทีท่�ำงำน	โดยได้จดัให้มกีำรซ้อมหนไีฟ	จดัให้มรีะบบ
ป้องกันภัย	กิจกรรม	5	ส	และมีกำรตรวจเช็คลิฟท์โดยสำรในอำคำรเป็นประจ�ำทุกเดือน

•	 สื่อมวลชน	:

1.	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่ส่ือมวลชน	เพ่ือให้สำมำรถส่ือสำรไปยังสำธำรณชนได้อย่ำง
ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์	โดยบริษัทได้จัดให้มีโครงกำรต่ำงๆ	เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสื่อมวลชน	อำทิ
เช่น	กำรพำเยี่ยมชมโครงกำรของบริษัท	กำรร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทำงสังคม	เป็นต้น

•	 ชุมชน	และสังคม	:

1.	 บรษิทัค�ำนงึถึงสิง่แวดล้อม	สงัคมและ	ชมุชน	จงึเข้ำร่วมด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือทำงสงัคมอย่ำงสม�ำ่เสมอ	อำทิเช่น	
กำรบรจิำคเงนิเพ่ือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพิบตัใินเหตกุำรณ์ต่ำงๆ	กำรให้ทนุกำรศกึษำแก่เดก็นักเรยีนนกัศกึษำ	อย่ำง
สม�ำ่เสมอทุกปี	เป็นต้น	ตวัอย่ำงของบำงกิจกรรมท่ีได้ด�ำเนนิในปี	2561	ดงัเปิดเผยอยู่ในหวัข้อ	“ควำมรบัผดิชอบต่อ
สังคม”

	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงท่ีผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อ	ร้องเรียน	หรือแจ้งเบำะแส	ในกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรมของบริษัท	ผ่ำนทำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมท่ีอยู่ด้ำนล่ำง	เพ่ือด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล	ไต่สวนหำข้อเท็จจริง	ด�ำเนิน
กำรตำมกระบวนกำรที่บริษัทก�ำหนด	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบริษัทหำกมีประเด็นที่ส�ำคัญ

	 หน่วยงานตรวจสอบภายใน	บริษัท	ลลิล	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)
	 เลขที่	222/2	ชั้น	2	อำคำรลลิลพร็อพเพอร์ตี้	(อำคำร	2)
	 ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ
	 กรุงเทพฯ	10240
	 โทรศัพท์	0-2732-1041-5	#	310	โทรสำร	0-2377-9656

 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บรษิทัได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยสำรสนเทศทีส่�ำคญัเก่ียวกับบรษิทั	ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงิน	และข้อมลูท่ีมใิช่ข้อมลูทำงกำรเงิน 
อย่ำงถูกต้อง	ทันเวลำ	และโปร่งใส	แก่ผู้ลงทุนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกัน	โดยได้มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบงำนทำง
ด้ำนผู้ลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรส่ือสำรกับผู้ลงทุนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ	ไม่
ว่ำจะเป็นกำรเผยแพร่ข่ำวผำ่นตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	กำรจัดงำนแถลงผลประกอบกำรต่อนักวิเครำะห์	กำรแถลงข่ำวผำ่น
สื่อมวลชน	โทรศัพท์	จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์	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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	 โดยหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	จะท�ำหน้ำท่ีเป็นหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญ	และตอบข้อ
ซักถำมต่อนักลงทุน	ทั้งนี้นักลงทุนสำมำรถดูข้อมูลงบกำรเงิน	และผลกำรด�ำเนินงำนท่ีส�ำคัญได้ผ่ำนทำงเวบไซต์ของบริษัทท่ี	www.
lalinproperty.com	หรือติดต่อขอข้อมูลจำกหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ตำมที่อยู่ด้ำนล่ำงนี้

	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท	ลลิลพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	(มหาชน)
	 เลขที่	222/2	ชั้น	2	อำคำรลลิลพร็อพเพอร์ตี้
	 ถนนศรีนครินทร์	แขวงหัวหมำก	เขตบำงกะปิ
	 กรุงเทพฯ	10240
	 โทรศัพท์	0-2732-1041-5	#	202	โทรสำร	0-2377-9656

	 ทัง้นีบ้รษิทัได้จดัให้มรีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ	แสดงควบคูกั่บรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ในรำยงำนประจ�ำปี	รวมทั้งเปิดเผยถึงบทบำทอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำร
บริหำร	ตลอดจนจ�ำนวนครั้งของกำรประชุม	และจ�ำนวนครั้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมในปีท่ีผ่ำนมำ	ตลอดจนเปิดเผยค่ำ
ตอบแทนของกรรมกำร	กรรมกำรตรวจสอบ	และผู้บริหำรของบริษัท	ทั้งในรูปค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	และค่ำตอบแทนในรูปอื่นๆ	ไว้
ในรำยงำนประจ�ำปี	และรำยงำน	56-1

 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมกำรของบรษิทัทกุท่ำน	ประกอบไปด้วยผูม้คีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนจำกหลำกหลำย
สำขำ	โดยคณะกรรมกำรของบริษัทท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจของบริษัท	และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบทิศทำง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	นโยบำย	กลยุทธ์	และเป้ำหมำยของบรษิทัเพ่ือให้ฝ่ำยบรหิำรน�ำไปใช้เป็นกรอบในกำรจดัท�ำแผนธุรกิจ	แผน
สนับสนุน	และงบประมำณ	เป็นประจ�ำทกุปี	โดยได้มกีำรน�ำระบบตวัชีว้ดัผลปฏบิตังิำน	(KPIs)	มำใช้เพ่ือตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 
ซึง่ในปี	2561	ทีผ่่ำนมำได้มส่ีวนร่วมในกำรพิจำรณำทบทวน	และอนมุตัวิิสยัทศัน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบรษิทั	เพ่ือให้ผูบ้รหิำร
และพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน	

	 	 ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบท่ีชัดเจน	คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรก�ำหนดบทบำท	อ�ำนำจ
หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบริหำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรไว้อย่ำง
ชัดเจน	

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	ประกอบด้วยกรรมกำรท้ังส้ิน	7	ท่ำน	ประกอบด้วย	กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร	จ�ำนวน	3	ท่ำน	และ
กรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร	4	ท่ำน	โดยในจ�ำนวนน้ีเป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ	และท�ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	จ�ำนวน	
3	ท่ำน	ซึ่งมีจ�ำนวนมำกกว่ำ	1	ใน	3	ของคณะกรรมกำรท้ังหมด	จึงมีอ�ำนำจในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท	และ
ถ่วงดุลอ�ำนำจกรรมกำรท่ำนอื่นๆ	ได้อย่ำงเหมำะสม	โดยในส่วนของประธำนกรรมกำรของบริษัทเป็นคนละบุคคลกับกรรมกำร 
ผูจ้ดักำร	โดยมอี�ำนำจแยกกันเพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดแูล	และกำรบรหิำรงำนประจ�ำออก
จำกกัน

	 	 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร	ตำมข้อบงัคับของบรษิทัข้อ	15	ก�ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี	ในอตัรำหนึง่ในสำมของกรรมกำรท้ังหมด	จำกปัจจบุนัซึง่บรษิทัมคีณะกรรมกำรท้ังสิน้	7	ท่ำน	
จะท�ำให้กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถด�ำรงต�ำแหน่งได้ครำวละ	3	-	4	ปี	และเมือ่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ	จะมกีำรพิจำรณำเลอืก
ผูม้คีณุสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะเข้ำมำเป็นกรรมกำรแทน	ผ่ำนท่ีประชมุคณะกรรมกำร	และเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้นตำมล�ำดบั	โดย
ทั้งนี้อำจพิจำรณำเลือกกรรมกำรที่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ	กลับมำเป็นกรรมกำรบริษัทต่อไปอีกได้

	 	 ในกรณีท่ีมกีำรแต่งต้ังกรรมกำรท่ำนใหม่เข้ำรบัต�ำแหน่งเป็นครัง้แรก	บรษิทัได้มกีำรจดัเตรยีมเอกสำรข้อมลู	และบรรยำย
ภำพรวมเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท	รวมท้ังข้อมูลต่ำงๆ	ที่เก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เพ่ือให้กรรมกำรท่ีได้รับแต่งตั้ง
เข้ำใจในธุรกิจของบริษัท
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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.

Annual Report 2018
Lalin Property Public Company Limited 99



  5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

	 บรษิทัได้แต่งตัง้ให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบข้ึน	โดยมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	2	ปี	โดยได้มกีำรก�ำหนดขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่	ควำมรับผิดชอบ	ไว้อย่ำงชัดเจน	ดังเปิดเผยอยู่ในส่วนกำรจัดกำร	หัวข้อขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

	 ท้ังน้ีคณะกรรมกำรยังไม่มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน	และคณะกรรมกำรสรรหำ	อย่ำงไรก็ด	ีกำรก�ำหนด
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	โดยเปรียบเทียบ
อ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน	ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะต้องได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	ในส่วนค่ำตอบแทน
ของผู้บริหำรเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรมีหน้ำทีใ่นกำรจัดกำรบริษัท	ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วตัถปุระสงค์	ข้อบังคับ	และมติของทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น	
โดยท�ำหน้ำที่พิจำรณำ	ให้ควำมเห็นชอบ	และก�ำหนดวิสัยทัศน์	ภำรกิจ	กลยุทธ์	และทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	กำรบริหำรเงิน	กำร
บรหิำรควำมเสีย่งของกิจกำร	ตลอดจนก�ำกับและควบคมุดแูลให้ฝ่ำยบรหิำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	ในกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำง
สม�่ำเสมอ	พร้อมทั้งจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมำตรฐำน	และโปร่งใส	

	 ทั้งนี้คณะกรรมกำร	มีอ�ำนำจในกำรมอบหมำยแต่งตั้งกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่ง	ให้เป็นกรรมกำรบริหำรเพื่อด�ำเนินกำรอย่ำง
หน่ึงหรอือย่ำงใด	เว้นแต่เรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น	ส�ำหรบัรำยกำรท่ีกรรมกำรหรอืบคุคลท่ีอำจมคีวำม
ขดัแย้ง	มส่ีวนได้เสยี	หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อืน่ใดกับบรษิทัฯ	กรรมกำรซึง่มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งนัน้	ไม่มสีทิธิออก
เสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น

  5.4 การประชุมคณะกรรมการ

	 คณะกรรมกำรของบริษัทมีกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยประธำนคณะกรรมกำรได้ส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจท่ี
รอบคอบ	และจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอในกำรประชุมแต่ละครั้ง	ในกำรบรรจุวำระกำรประชุม	บริษัทเปิดโอกำสให้กรรมกำร
ได้เสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม	โดยประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรผู้จัดกำร	จะเป็นผู้ดูแลให้ควำมเห็นชอบในกำรก�ำหนด
ระเบยีบวำระกำรประชมุ	ทัง้น้ีทำงเลขำนุกำรบรษิทัจะมกีำรประสำนกับกรรมกำรทกุท่ำนและก�ำหนดตำรำงกำรประชมุล่วงหน้ำ
ไว้ตลอดทัง้ปี	และจะด�ำเนินกำรจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ	วำระกำรประชมุ	รำยงำนผลกำรประชมุครัง้ก่อน	ให้กับคณะกรรมกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	7	วัน	ก่อนกำรประชมุทุกครัง้	เพ่ือให้กรรมกำรมเีวลำในกำรศึกษำข้อมลูก่อนกำรประชมุ	ท้ังน้ีได้มกีำรก�ำหนด
ให้กรรมกำรมีหน้ำที่ต้องเข้ำประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง	เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น	โดยได้ก�ำหนดองค์ประชุมขั้นต�่ำ	ณ	ขณะที่
คณะกรรมกำรจะลงมติ	ในที่ประชุมจะต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ	2	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

	 ท้ังน้ีในทุกๆ	ปี	บรษิทัได้เปิดโอกำสให้กรรมกำรอสิระมกีำรประชมุร่วมกันเอง	และ/หรอืประชมุร่วมกับผูต้รวจสอบภำยใน	
และ/หรือประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย	เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ	ที่อยู่ในควำม
สนใจได้อย่ำงเต็มที่	โดยในปี	2561	ได้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรอิสระ	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมทั้งสิ้น	1	ครั้ง

	 ในกำรประชมุแต่ละครัง้มกีำรบนัทกึกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร	และได้ให้คณะกรรมกำรรบัรองรำยงำนกำรประชมุ
ดังกล่ำวทุกคร้ังในกำรประชุมคร้ังถัดไป	โดยในปี	2561	คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	ซึ่งเป็นกำรประชุม
ตำมวำระปกติจ�ำนวน	4	คร้ัง	และประชุมอีกหน่ึงครั้งในช่วงปลำยปี	เพ่ือร่วมกันประเมินผลกำรด�ำเนินงำนในปีท่ีผ่ำนมำ	ตลอด
จนร่วมกันพิจำรณำทบทวน	และก�ำหนด	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ	3	-	5	ปี	รวมถึงอนุมัติให้ควำมเห็น
ชอบทศิทำงในกำรด�ำเนนิธุรกิจ	นโยบำย	กลยุทธ์	และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบรษิทัส�ำหรบัปีถดัไป	ท้ังน้ีรำยละเอยีดกำรเข้ำร่วม
ประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนได้เปิดเผยอยู่ในหัวข้อค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำร
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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

	 บริษัทมีนโยบำยจัดให้คณะกรรมกำรบริษัท	มีกำรประเมินผลงำนตนเองเป็นประจ�ำทุกปี	เพ่ือให้คณะกรรมกำรร่วมกัน
พิจำรณำผลงำน	และปัญหำ	เพื่อน�ำผลประเมินมำใช้ในกำรพิจำรณำแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท

  5.6 ค่าตอบแทน

	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั	ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั	
โดยเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมประเภทเดียวกัน	ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	
ทัง้นีส้�ำหรบัค่ำตอบแทนปี	2561			กรรมกำรบรษิทัได้รบัค่ำเบีย้เล้ียงประชมุครัง้ละ	20,000	บำท	โดยไม่มค่ีำตอบแทนรำยปี				ใน
ส่วนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบัค่ำตอบแทนรำยปีท่ี	600,000	บำท	และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รับค่ำตอบแทนรำยปีที่	450,000	บำทต่อท่ำน	ในส่วนค่ำตอบแทนของผู้บริหำรจะอยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส	
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและของผู้บริหำรแต่ละทำ่น	รำยละเอียดค่ำตอบแทนเปิดเผยอยู่ในส่วนกำรจัดกำร	
หัวข้อค่ำตอบแทนกรรมกำร	และผู้บริหำร

  5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

	 บรษิทัได้สนับสนนุ	และส่งกรรมกำรของบรษิทัเข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูร	ของสถำบนัส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	
(Thai	Institute	of	Directors	Association:	IOD)	อย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุนทั่วไป
ว่ำ	กรรมกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	ในส่วนของผู้
บริหำร	บริษัทมีนโยบำยในกำรพัฒนำผู้บริหำรของบริษัท	โดยส่งเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญำโทบริหำรธุรกิจ	
(MBA)	และหลักสูตร	Mini-MBA	เป็นต้น

 2.  คณะกรรมการชุดย่อย
	 โครงสร้ำงกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทประกอบไปด้วยคณะกรรมกำร	2	ชุด	ได้แก่	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำร
บริหำร	โดยมีรำยชื่อและขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้

  2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

 	 ชื่อ-สกุล		 	 	 	 ต�าแหน่ง

	 	 1.	นำยสุวรรณ	แทนสถิตย์	 	 	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 	 2.	นำยนิพัทธ์	จิตรประสงค์	 	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 	 3.	นำยสำธิต	ชำญเชำวน์กุล	 	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 ท้ังน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้	3	ท่ำนข้ำงต้น	มคีณุสมบติัครบถ้วนตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
โดยกรรมกำรทัง้	3	ท่ำน	มคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจ	และประสบกำรณ์	ทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชือ่ถือของงบกำรเงนิ 
ของบรษิทัได้			โดยในปี	2561	ทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุท้ังสิน้	4	ครัง้	โดยม	ีนำงสำวประภำศร	ีกิตเิฉลมิเกียรติ 
ผู้จัดกำรส่วนตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

  นิยามกรรมการอิสระ
1.		 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ

บริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น	ๆ	ด้วย

2.		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรท่ีมส่ีวนร่วมบรหิำรงำน	ลกูจ้ำง	พนกังำน	ทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ
ของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท			เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่
น้อยกว่ำสองปี

3.		 ไม่เป็นบคุคลท่ีมคีวำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหติ	หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย	ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ	มำรดำ	คูส่มรส	
พ่ีน้อง	และบุตร	รวมท้ังคู่สมรสของบุตร	ของกรรมกำรรำยอื่น	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือบุคคลท่ี
จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
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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.

Annual Report 2018
Lalin Property Public Company Limited 103



4.		 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับบรษิทั	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรอืผู้มอี�ำนำจควบคุมของผูข้ออนุญำต	ในลกัษณะทีอ่ำจ
เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน	รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท		ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท		เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำร
มีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

5.		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ผูถื้อหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคุมของบรษิทั	และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีม่นียั	ผู้
มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท		เว้น
แต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

6.		 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใด	ๆ	ซึง่รวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิ	ซึง่
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท		และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

7.		 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

8.		 ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมสีภำพอย่ำงเดยีวกันและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมนียักับกิจกำรของบรษิทั	หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่นัียในห้ำง
หุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกินร้อยละ
หนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท

9.		 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรบรษิทั	และ/หรอื	ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น	เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ	อย่ำงน้อย	3	คน	โดยแต่งตัง้บคุคล
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศก�ำหนด	โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำละ	2	ปี

  หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 	สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2.		 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน	(Internal	Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล	และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบใน
กำรพิจำรณำแต่งตั้ง	โยกย้ำย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน

3.		 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์		ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.		 พิจำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพ่ือท�ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1		ครั้ง

5.		 พิจำรณำรำยกำรทีเ่ก่ียวโยงกัน	หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์		รวมทั้งพิจำรณำกำรเปิดเผยในเรื่องดังกล่ำว	ให้มีควำมถูกต้อง	ครบถ้วน

6.		 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรของบริษัททรำบ	อย่ำงน้อยไตรมำสละ			1			ครั้ง

7.		 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

(ก)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง		ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

(ข)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท

(ค)		 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์		ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	
หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

รายงานประจ�าปี 2561
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4.		 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.

5.		 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.

6.		 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.

7.		 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.

8.		 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.

9.		 No	other	attributes	preventing	the	director	from	rendering	independent	decisions	about	the	company’s	
performance.

  Components and Appointment 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.

  Scope of duties and authorities of the Audit Committee
	 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)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

(จ)		 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(ฉ)		 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

(ช)		 ควำมเห็นหรือข้อสังเกต	โดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

(ซ)		 รำยกำรอืน่ทีเ่ห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนท่ัวไปควรทรำบ	ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท

8.		 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 2.2)  คณะกรรมการบริหาร

	 ในปี	2561	บรษิทัมกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรท้ังสิน้	80	ครัง้	โดย	ณ	วันท่ี	31	ธันวำคม	2561	คณะกรรมกำรบรหิำร
มีจ�ำนวน	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

 	 ชื่อ-สกุล	 	 	 	 ต�าแหน่ง
	 	 1.	นำยไชยยันต์	ชำครกุล		 	 ประธำนกรรมกำรบริหำร
	 	 2.	นำยณัฐ	สง่ำสงเครำะห์	 	 กรรมกำรบริหำร
	 	 3.	นำยชูรัชฏ์	ชำครกุล	 	 	 กรรมกำรบริหำร

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร	โดยเลือกตั้งจำกกรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งของบริษัท

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.		 ให้กรรมกำรบริหำรมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัท	ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำย	เงื่อนไข	กฎระเบียบ	
และข้อบังคับของบริษัท	เว้นแต่รำยกำรที่กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.		 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้	หรือกำรขอสินเชื่อใดๆ	จำกสถำบันกำรเงิน	และ/หรือ	กำรออกและเสนอขำยตรำสำรหน้ี	
และ/หรอื	ตัว๋เงนิใดๆ	ต่อนกัลงทุนท่ัวไป	นกัลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง	นกัลงทุนประเภทสถำบนั	รวมตลอดถึงกำรช�ำระหรอื
ใช้จ่ำยเงนิเพ่ือธุรกรรมตำมปกตธุิรกิจของบรษิทั	เช่น	กำรใช้จ่ำยเงนิเพ่ือกำรลงทุน	เพ่ือกำรจดัซือ้ท่ีดนิหรอืจดัซือ้ท่ีดนิพร้อม
สิ่งปลูกสร้ำง	และใช้จ่ำยเพื่อกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ทั้งนี้ภำยในวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ	700	ล้ำนบำท	หรือ
จ�ำนวนเทียบเท่ำ	หรือเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

3.		 มีอ�ำนำจแต่งตั้ง	ถอดถอน	เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในต�ำแหน่งที่ไม่สูงกว่ำต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร

4.		 มีอ�ำนำจจัดท�ำ	เสนอแนะ	และก�ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจ	และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบริษัท	ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

5.		 ด�ำเนินกิจกำรทีเ่ก่ียวข้องกับกำรบรหิำรงำนท่ัวไปของบรษิทั	รวมท้ังจดัต้ังโครงสร้ำงองค์กร	และกำรบรหิำร	โดยให้ครอบคลมุ
ทุกรำยละเอียดของกำรคัดเลือก	กำรฝึกอบรม	กำรว่ำจ้ำง	และกำรเลิกจ้ำงของพนักงำนบริษัท

6.		 ก�ำหนดแผนธุรกิจ	อ�ำนวยกำรบริหำรงำน	อนุมัติงบประมำณส�ำหรับประกอบธุรกิจประจ�ำปี	และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี	และด�ำเนินกำรตำมแผนทำงธุรกิจ	และกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบำย	และแนวทำงธุรกิจท่ีได้แถลง
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท

7.		 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำร

	 ทั้งนี้	กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรน้ัน	ก�ำหนดให้รำยกำรท่ีกรรมกำรบริหำร	หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัด
แย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท	หรือบริษัทย่อย	ให้กรรมกำรบริหำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่อง
ใด	ไม่มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	ซึง่กำรอนุมตัริำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ดงักล่ำวจะต้องด�ำเนินกำรตำม
ประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีกำรและกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
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(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			

8.		 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.	 กรรมกำรของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจักร	โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรจะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่ง	ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	โดยมีกำรให้ผู้ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล	

2.	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ	หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม	(1)	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธำนในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

3.	 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกคร้ัง	ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอัตรำ	ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสำมส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสำม	กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	ให้กรรมกำรจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆต่อไป	ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง

4.	 นอกจำกกำรพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว	กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ

(1)	 เสียชีวิต

(2)	 ลำออก

(3)	 ขำดคุณสมบัติ	หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด

(4)	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง	และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.		 กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่ง	ให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท	กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท

 การสรรหากรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง

	 กรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรมำจำกกำรคัดเลอืกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	โดยไม่ผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ	เนือ่งจำก
ในปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมกำรสรรหำ	อย่ำงไรก็ตำม	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะพิจำรณำคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ	ควำมรู	้
ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่เก่ียวข้อง	รวมทั้งมีคุณสมบัติตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	
พ.ศ.	2535	และตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เก่ียวข้อง	เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯให้มีประสิทธิภำพ

4.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	มีนโยบำยห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	พนักงำน	และลูกจ้ำงของบริษัท	ใช้ข้อมูลภำยในท่ีมีสำระส�ำคัญของบริษัทฯ	ซึ่งยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	โดยมีวิธีกำรดูแลผู้บริหำรใน
กำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น	ดังนี้

(1)		 ด�ำเนนิกำรแจ้งผูบ้รหิำรในฝ่ำยต่ำงๆ	ให้เข้ำใจถึงภำระหน้ำท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรพัย์ในบรษิทัฯ	ของตนเอง	คูส่มรส	
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ	ตลอดจนรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	และบทก�ำหนดโทษ
ตำมมำตรำ	275	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
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3)  Selection of Directors and Executives
 Appointment and removal of Company Directors

1.		 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.

2.		 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.

3.		 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.

4.		 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

5.		 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�ำเนนิกำรส่งหนังสอืเวียนแจ้งให้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	และลกูจ้ำงของบรษิทั	ทรำบว่ำ	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน	
และลกูจ้ำงท่ีได้รบัทรำบข้อมลูภำยในทีเ่ป็นสำระส�ำคัญซึง่มผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัย์	ต้องหลกีเลีย่ง
หรืองดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วงระยะเวลำ	1	เดือน	และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อ
บคุคลอืน่	ก่อนทีง่บกำรเงินหรอืข้อมลูภำยในน้ันจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน	ทัง้น้ีเพ่ือด�ำเนินกำรควบคมุดแูลและตรวจสอบ
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว	บริษัทฯ	มีนโยบำยให้ผู้บริหำรท่ีมีหน้ำท่ีจัดท�ำรำยงำนกำรถือครองและกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลักทรัพย์ตำมมำตรำ	59	แจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรทรำบ

(3)	 บริษัทก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัท	มีหน้ำท่ีต้องจัดท�ำรำยงำนกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำร 
บริษัททรำบ

(4)		 ท้ังนีห้ำกมกีำรกระท�ำอนัฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่ำวข้ำงต้น	บรษิทัจะถือเป็นควำมผดิทำงวินยัตำมระเบยีบข้อบงัคับกำร
ท�ำงำนของบริษัท	โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี	ต้ังแต่กำรตักเตือนด้วยวำจำ	กำรตักเตือนเป็นหนังสือ	กำร
ภำคทัณฑ์	ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงให้พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน

5.		 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2561	มมีตใิห้แต่งต้ัง	นำงสำววรรญำ	พุทธเสถยีร	(ผู้สอบบญัชอีนุญำตเลขท่ี	4387)	หรอืนำงสำว
จนัทรำ	ว่องศรอีดุมพร		ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขท่ี	4996	หรอื	นำยเชดิสกุล	อ้นมงคล	(ผูส้อบบญัชอีนุญำตเลขท่ี	7195)	หรอืนำงสำว
วรำภรณ์	อินทรประสิทธิ์	(ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขที่		7881)	แห่งบริษัท	ซี	ดับเบิ้ลยู	ดับเบิ้ลยู	พี	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	2561	
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตำมรำยช่ือข้ำงต้นนั้นไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/	บริษัทย่อย/	ผู้บริหำร/	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด			โดยได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(Audit	Fee)	เป็นเงิน	1,067,000	บำท	(หนึ่งล้ำน
หกหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)	ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจำกปี	2560	จ�ำนวน	97,000	บำท	

	 โดยในรอบบัญชีท่ีผ่ำนมำบริษัทมีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ	(Non-Audit	Fee)	คือ	บริกำรแปลงบกำรเงินเป็นภำษำอังกฤษจำก
ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	เป็นจ�ำนวนเงิน	60,000	บำท	(หกหมื่นบำทถ้วน)

รายงานประจ�าปี 2561
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(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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