
สรุุปผลการุปฏิิบัติัิงานของคณะกรุรุมการุในรุอบัปท่ีี่�ผา่นมา
ในปีี 2564 คณะกรรมการบรษัิัทได้้ทบทวนวิสััยทัศน์และภารกิจ เพ่ื่�อให้เ้ห้มาะสัมกับสัถานการณ์ในปัีจจุบันและแผนการทางธุุรกิจของบรษัิัทฯ 
ในระยะยาว อนุมัติิแผนธุุรกิจและงบปีระมาณปีระจำาปีี รวมทั�งอนุมัติิและทบทวนนโยบายเพ่ื่�อให้ส้ัอด้คล้องกับทิศทางการด้ำาเนินธุุรกิจของ 
บรษัิัทฯ ทบทวนความเพีื่ยงพื่อของระบบควบคมุภายใน พื่รอ้มกับกระบวนการบรหิ้ารความเสีั�ยงที�เห้มาะสัม กำากับด้แูลและติิด้ติามให้ก้ารบรหิ้าร
งานของฝ่่ายจดั้การให้เ้ป็ีนไปีติามนโยบาย กลยุทธุ ์ติลอด้จนแผนธุุรกิจที�กำาห้นด้ไว้ โด้ยถูกต้ิองติามกฎห้มาย และ/ห้ร่อ ระเบียบที�เกี�ยวข้อง  
และเปีน็ไปีติามมติิที�ปีระชุมุผูถ่้อหุ้น้ โด้ยกำาห้นด้ให้ฝ่้่ายจดั้การรายงานผลการด้ำาเนนิงานต่ิอที�ปีระชุมุคณะกรรมการติามความเห้มาะสัม

การุสรุรุหา พััฒนา และปรุะเมนิผลการุปฏิิบัติัิหนา้ท่ี่�ของคณะกรุรุมการุ

 องค์ปรุะกอบัคณุสมบัติัิของคณะกรุรุมการุบัรุษัิัที่ และการุแต่ิงตัิ�ง

คณะกรรมการบรษัิัท ปีระกอบด้้วยกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า 9 คน ซึ่่�งเปี็นกรรมการที�มีส่ัวนรว่มในการบรหิ้าร และกรรมการที�ไม่ม ี
ส่ัวนร่วมในการบริห้าร โด้ยได้้รับการพิื่จารณาเล่อกตัิ�งจากที�ปีระชุุมให้ญ่่ผู้ถ่อหุ้น้ แต่ิกรรมการไม่น้อยกว่าก่�งห้น่�งของคณะกรรมการ
ทั�งห้มด้ต้ิองมีถิ�นที�อยู่ในราชุอาณาจักร ซึ่่�งเปี็นไปีติามที�ระบุไว้ในข้อบังคับบริษััทและเปี็นผู้ทรงคุณวุฒิิซึ่่�งมีคุณสัมบัติิครบถ้วนติาม 
พื่ระราชุบญั่ญ่ติัิบรษัิัทมห้าชุนจำากัด้ และไมม่ลัีกษัณะต้ิองห้า้มแต่ิงตัิ�งให้เ้ป็ีนกรรมการบรษัิัท ติามห้ลักเกณฑ์์ของสัำานกังานคณะกรรมการ
กำากับห้ลักทรพัื่ยแ์ละติลาด้ห้ลักทรพัื่ย ์(สัำานกังาน ก.ล.ติ.) ติลาด้ห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ปีระเทศไทย และห้น่วยงานราชุการที�เกี�ยวขอ้ง ติลอด้จน 
ไม่เคยเปี็นพื่นักงานห้ร่อหุ้น้ส่ัวนของบริษััทสัอบบัญ่ชุีภายนอกที�บริษััทฯ ใชุ้บริการอยู่ในชุ่วง 2 ปีีที�ผ่านมา โด้ยไม่มีการกีด้กันทางเพื่ศ 
ห้รอ่ความแติกต่ิางอ่�นใด้  รวมทั�งสัามารถอุทิศตินและเวลาในการปีฏิิบติัิห้น้าที�ได้้อยา่งเต็ิมที�

• คณะกรรมการบริษััท ปีระกอบด้้วยกรรมการที�เป็ีนอิสัระ จำานวน 5 ท่าน ซึ่่�งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งคณะ เปี็นไปีติาม 
ขอ้กำาห้นด้ของสัำานกังาน ก.ล.ติ.

• คณะกรรมการบริษััทปีระกอบด้้วยผู้ทรงคุณวุฒิิ มีความเชุี�ยวชุาญ่และปีระสับการณ์ในด้้านธุุรกิจพัื่ฒินาอสัังห้าริมทรัพื่ย ์
วิศวกรรมศาสัติร์ การบริห้ารธุุรกิจและการจดั้การ บัญ่ชุี การเงนิและการธุนาคาร เศรษัฐศาสัติร์ การบริห้ารความเสีั�ยง ธุุรกิจ 
ระห้ว่างปีระเทศ เทคโนโลยีสัารสันเทศและดิ้จทัิล ทรัพื่ยากรและสิั�งแวด้ล้อม กฎห้มาย และการบริห้ารทรัพื่ยากรมนุษัย์ เปี็นต้ิน  
สัามารถอุทิศเวลาให้บ้รษัิัทฯ ได้้อยา่งเพีื่ยงพื่อและเอาใจใส่ัในการปีฏิิบติัิห้นา้ที�ติามความรบัผดิ้ชุอบ มภีาวะผูน้ำา โด้ยมกีรรมการบรษัิัท 
อย่างน้อย 1 คน เปี็นผู้มีความรูค้วามเชุี�ยวชุาญ่ด้้านบัญ่ชุแีละการเงนิ และมีกรรมการที�ไม่ได้้เปี็นผู้บรหิ้ารอย่างน้อย 1 คน เปี็นผู้มี
ปีระสับการณ์ในธุุรกิจห้ลักที�บรษัิัทฯ ด้ำาเนนิกิจการอยู่

• ปีระธุานกรรมการมิใชุ่บุคคลเดี้ยวกันกับปีระธุานเจา้ห้น้าที�บริห้าร และ/ห้ร่อ กรรมการผู้จดั้การให้ญ่่ เพ่ื่�อให้ม้ีความชุัด้เจนในการ 
แบง่แยกห้นา้ที�และการปีฏิิบติัิงาน ทั�งนี� ปีระธุานกรรมการไมเ่ปีน็กรรมการอิสัระ คณะกรรมการจง่ได้้แต่ิงตัิ�งกรรมการอิสัระคนห้น่�ง
รว่มพิื่จารณากำาห้นด้วาระการปีระชุมุคณะกรรมการเพ่ื่�อส่ังเสัรมิให้เ้กิด้การถ่วงด้ลุอำานาจระห้ว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจดั้การ

• การปีฐมนิเทศกรรมการให้ม่ กรรมการให้ม่ทุกคนต้ิองเข้ารับการปีฐมนิเทศ เพ่ื่�อให้ท้ราบถ่งบทบาท และความรับผิด้ชุอบ รวมถ่ง 
เพ่ื่�อให้ก้รรมการให้มไ่ด้้รบัทราบเปี้าห้มาย วิสััยทัศน์ แผนกลยุทธุ ์ลักษัณะ แนวทางการด้ำาเนินธุุรกิจ และการส่ังเสัรมิความเขา้ใจใน
ธุุรกิจและการด้ำาเนนิงานด้้านต่ิาง ๆ  ของบรษัิัทฯ ติลอด้จนกฎห้มายและกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวขอ้ง คูม่อ่กำากับด้แูลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุุรกิจ และข้อมูลอ่�นที�จำาเปี็นและเปี็นปีระโยชุน์ต่ิอการปีฏิิบัติิห้น้าที�ของกรรมการอย่างมีปีระสิัทธุภิาพื่ โด้ยนำาเสันอคู่ม่อกรรมการ 
เอกสัารและข้อมูลที�เป็ีนปีระโยชุน์ต่ิอการปีฏิิบัติิห้น้าที�ของกรรมการให้ม่ เชุน่ ข้อบังคับของบริษััทฯ โครงสัร้างเงนิทุน โครงสัร้าง 
ผูถ่้อหุ้น้ รายงานปีระจำาปี ีแบบ 56-1 ผลการด้ำาเนินงาน กฎห้มาย ขอ้พ่ื่งปีฏิิบติัิที�ดี้ กฎเกณฑ์์ต่ิาง ๆ รวมทั�งขอ้มูลอ่�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กับการด้ำาเนนิธุุรกิจของบรษัิัทฯ โด้ยมเีลขานุการบรษัิัทเปีน็ผูป้ีระสัานงาน  

 กรุรุมการุอิสรุะ

คณะกรรมการบริษััท ปีระกอบด้้วย กรรมการอิสัระ 5 ท่าน จากจำานวนกรรมการทั�งห้มด้ 12 ท่าน ซึ่่�งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ 
ทั�งคณะ เป็ีนไปีติามข้อกำาห้นด้ของสัำานักงาน ก.ล.ติ. ซึ่่�งกรรมการอิสัระทุกท่านมีคุณสัมบัติิความเป็ีนอิสัระครบถ้วนติามที�บริษััทฯ  
กำาห้นด้ สัามารถปีฏิิบัติิห้น้าที�กรรมการอิสัระได้้อย่างมีปีระสิัทธุภิาพื่และปีระสิัทธุผิล และสัอด้คล้องติามห้ลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ 
และแนวปีฏิิบติัิของสัำานกังานคณะกรรมการกำากับห้ลักทรพัื่ยแ์ละติลาด้ห้ลักทรพัื่ย ์

รุายงานผลการุดำำาเนินงานสำาคัญ
ด้ำานการุกำากับัดำแูลกิจการุ

103รายงานประจำาปี 2564 บรษัิท แสนสิร ิจำากัด (มหาชน) 



 การคัด้เล่อกกรรมการอิสัระ

บริษััทฯ ได้้กำาห้นด้คุณสัมบัติิของกรรมการอิสัระไว้สัอด้คล้องกับห้ลักเกณฑ์์ของสัำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักทรัพื่ย์และ
ติลาด้ห้ลักทรพัื่ย ์และขอ้กำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ปีระเทศไทย ดั้งนี�

(1) ถ่อหุ้น้ไม่เกินรอ้ยละห้น่�งของจำานวนหุ้น้ที�มีสิัทธุอิอกเสีัยงทั�งห้มด้ของบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่่ บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม ผู้ถ่อหุ้น้รายให้ญ่ ่
ห้รอ่ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษัิัทฯ ทั�งนี� ให้น้บัรวมการถ่อหุ้น้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสัระรายนั�น ๆ ด้้วย

(2) ไม่เปี็นห้ร่อเคยเปี็นกรรมการที�มีส่ัวนร่วมบริห้ารงาน ลูกจา้ง พื่นักงาน ที�ปีร่กษัาที�ได้้เงนิเด่้อนปีระจำา ห้ร่อผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่่ บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม บรษัิัทยอ่ยลำาดั้บเดี้ยวกัน ผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่ ่และไมเ่กี�ยวขอ้งกับผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิัทฯ

(3) ไมเ่ปีน็บุคคลที�มคีวามสััมพัื่นธุท์างสัายโลห้ติิห้รอ่โด้ยการจด้ทะเบยีนติามกฎห้มาย ในลักษัณะที�เปีน็บดิ้ามารด้า คูส่ัมรสั พีื่�นอ้ง และบุติร  
รวมทั�งคูส่ัมรสัของบุติรของผูบ้รหิ้าร ผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่ ่ผูม้อีำานาจควบคมุ ห้รอ่บุคคลที�จะได้้รบัการเสันอให้เ้ป็ีนผู้บรหิ้ารห้รอ่ผูม้อีำานาจ
ควบคมุของบรษัิัทฯ ห้รอ่บรษัิัทยอ่ย

(4) ไม่มีห้รอ่เคยมีความสััมพัื่นธุท์างธุุรกิจกับบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่่ บรษัิัทย่อย บรษัิัทรว่ม ผู้ถ่อหุ้น้รายให้ญ่่ ห้รอ่ผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษัิัทฯ ในลักษัณะที�อาจเปี็นการขัด้ขวางการใชุวิ้จารณญ่าณอย่างอิสัระของติน รวมทั�งไม่เปี็นห้รอ่เคยเปี็นผู้ถ่อหุ้น้ที�มีนัยสัำาคัญ่  
ห้รอ่ผูม้อีำานาจควบคมุของผูที้�มคีวามสััมพัื่นธุท์างธุุรกิจกับบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่ ่บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม ผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่ ่ห้รอ่ผูม้อีำานาจ
ควบคมุของบรษัิัทฯ

(5) ไมเ่ปี็นห้รอ่เคยเปี็นผู้สัอบบญั่ชุขีองบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่่ บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม ผู้ถ่อหุ้น้รายให้ญ่่ ห้รอ่ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษัิัทฯ 
และไม่เปี็นผู้ถ่อหุ้น้ที�มีนัยสัำาคัญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม ห้รอ่หุ้น้ส่ัวนของสัำานักงานสัอบบัญ่ชุ ีซึ่่�งมีผู้สัอบบัญ่ชุขีองบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่ ่
บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม ผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่ ่ห้รอ่ผูม้อีำานาจควบคมุของบรษัิัทฯ สัังกัด้อยู่

(6) ไม่เปี็นห้ร่อเคยเปี็นผู้ให้บ้ริการทางวิชุาชุีพื่ใด้ ๆ ซึ่่�งรวมถ่งการให้บ้ริการเปี็นที�ปีร่กษัากฎห้มายห้ร่อที�ปีร่กษัาทางการเงนิ ซึ่่�งได้้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสัองล้านบาทต่ิอปีีจากบริษััทฯ บริษััทให้ญ่่ บริษััทย่อย บริษััทร่วม ผู้ถ่อหุ้น้รายให้ญ่่ ห้ร่อผู้มีอำานาจควบคุมของ 
บรษัิัทฯ และไมเ่ป็ีนผูถ่้อหุ้น้ที�มนียัสัำาคัญ่ ผูม้อีำานาจควบคมุ ห้รอ่หุ้น้ส่ัวนของผูใ้ห้บ้รกิารทางวิชุาชุพีื่นั�นด้้วย

(7) ไมเ่ปีน็กรรมการที�ได้้รบัการแต่ิงตัิ�งข่�นเพ่ื่�อเป็ีนตัิวแทนของกรรมการของบรษัิัทฯ ผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่ ่ห้รอ่ผูถ่้อหุ้น้ซึ่่�งเปีน็ผูที้�เกี�ยวขอ้ง
กับผูถ่้อหุ้น้รายให้ญ่่

(8) ไมป่ีระกอบกิจการที�มสีัภาพื่อยา่งเดี้ยวกันและเปีน็การแขง่ขนัที�มนียักับกิจการของบรษัิัทฯ ห้รอ่บรษัิัทยอ่ย ห้รอ่ไมเ่ป็ีนหุ้น้ส่ัวนที�มนียั
ในห้า้งหุ้น้ส่ัวน ห้รอ่เป็ีนกรรมการที�มส่ีัวนรว่มบรหิ้ารงาน ลกูจา้ง พื่นกังาน ที�ปีรก่ษัาที�รบัเงนิเด่้อนปีระจำา ห้รอ่ถ่อหุ้น้เกินรอ้ยละห้น่�ง
ของจำานวนหุ้น้ที�มสิีัทธุอิอกเสีัยงทั�งห้มด้ของบรษัิัทอ่�น ซึ่่�งปีระกอบกิจการที�มสีัภาพื่อยา่งเดี้ยวกันและเปีน็การแขง่ขนัที�มนียักับกิจการ
ของบรษัิัทฯ ห้รอ่บรษัิัทยอ่ย

(9) ไมม่ลัีกษัณะอ่�นใด้ที�ทำาให้ไ้มส่ัามารถให้ค้วามเห้น็อยา่งเปีน็อิสัระเกี�ยวกับการด้ำาเนนิงานของบรษัิัทฯ

ภายห้ลังได้้รับการแต่ิงตัิ�งให้เ้ปี็นกรรมการอิสัระที�มีลักษัณะเปี็นไปีติามข้อ (1) ถ่ง (9) แล้ว กรรมการอิสัระอาจได้้รับมอบห้มายจาก 
คณะกรรมการ ให้ตั้ิด้สิันใจในการด้ำาเนินกิจการของบรษัิัทฯ บรษัิัทให้ญ่ ่บรษัิัทยอ่ย บรษัิัทรว่ม บรษัิัทยอ่ยลำาดั้บเดี้ยวกัน ผู้ถ่อหุ้น้รายให้ญ่ ่ 
ห้รอ่ผู้มอีำานาจควบคมุของบรษัิัทฯ โด้ยมกีารตัิด้สิันใจในรูปีแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้้

ทั�งนี� นิยามกรรมการอิสัระของบรษัิัทฯ เป็ีนไปีติามข้อกำาห้นด้ขั�นติำาของสัำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักทรพัื่ย์และติลาด้ห้ลักทรพัื่ย ์
และขอ้กำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ปีระเทศไทย

 การุสรุรุหากรุรุมการุ 

คณะกรรมการมบีทบาทสัำาคัญ่ต่ิอการสัรา้งมูลค่าและความยั�งยน่ของบรษัิัทฯ ในการสัรรห้า คัด้เล่อก และเสันอบุคคลที�สัมควรให้ด้้ำารง
ติำาแห้น่งกรรมการบรษัิัทที�ครบวาระ และ/ห้รอ่ มตีิำาแห้น่งว่างลง และ/ห้รอ่ แต่ิงตัิ�งเพิื่�ม คณะกรรมการบรษัิัทแต่ิงตัิ�งคณะกรรมการสัรรห้า
และพิื่จารณาค่าติอบแทน ทำาห้น้าที�กำาห้นด้โครงสัรา้งและองค์ปีระกอบของคณะกรรมการบรษัิัท ในเร่�องของคุณสัมบัติิของกรรมการ
แต่ิละคน กระบวนการสัรรห้ากรรมการบรษัิัทจะคำานง่ถ่งปีระโยชุนข์องความห้ลากห้ลายของคณะกรรมการบรษัิัทในด้้านต่ิาง ๆ

คณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทนจะพิื่จารณาสัรรห้าบุคคลโด้ยคำาน่งถ่งความรู้ ความสัามารถ ความเชุี�ยวชุาญ่ และ
ปีระสับการณ ์มปีีระวัติิการทำางานที�ดี้ วิสััยทัศน์กว้างไกล รวมทั�งมคีณุธุรรมจรยิธุรรม สัามารถอุทิศเวลาให้บ้รษัิัทฯ ได้้อยา่งเพีื่ยงพื่อและ
เอาใจใส่ัในการปีฏิิบติัิห้นา้ที�ติามความรบัผิด้ชุอบ อันเปีน็ปีระโยชุนต่์ิอการด้ำาเนินกิจการของบรษัิัทฯ เพ่ื่�อให้บ้รรลเุป้ีาห้มายและวัติถปุีระสังค์  
นอกจากนี� ยังคำาน่งถ่งความเปี็นอิสัระและนโยบายความห้ลากห้ลายในโครงสัรา้งของคณะกรรมการ (Board Diversity) โด้ยได้้จดั้ทำา 
แบบแสัด้งองค์ปีระกอบและคณุสัมบัติิโด้ยรวม (Skill Matrix) เพ่ื่�อกำาห้นด้คณุสัมบัติิของกรรมการที�ต้ิองการสัรรห้า ซึ่่�งพิื่จารณาจาก
ทักษัะจำาเป็ีนที�ยงัขาด้ รวมถ่งคณุสัมบติัิที�เห้มาะสัมและสัอด้คล้องกับองค์ปีระกอบและโครงสัรา้งของกรรมการติามแผนกลยุทธุท์างธุุรกิจ
ของบริษััทฯ โด้ยไม่ได้้จำากัด้เพื่ศ อายุ เชุ่�อชุาติิ สััญ่ชุาติิ ศาสันา ห้ร่อความแติกต่ิางอ่�นใด้ ด้้วยเชุ่�อว่าความห้ลากห้ลายส่ังเสัริมให้เ้กิด้ 
ความคิด้จากห้ลายมุมมอง ซึ่่�งเป็ีนห้น่�งองค์ปีระกอบสัำาคัญ่ที�ชุว่ยสันับสันุนให้บ้รษัิัทฯ สัามารถบรรลุวัติถุปีระสังค์เป้ีาห้มายที�วางไว้และ
สัามารถเติิบโติอยา่งยั�งยน่ได้้

104 รายงานประจำาปี 2564 บรษัิท แสนสิร ิจำากัด (มหาชน) 



บริษััทฯ ให้้สิัทธุิผู้ ถ่อหุ้้นเสันอชุ่� อบุคคลเพ่ื่� อเข้ารับการพิื่จารณาเล่อกตัิ�งเปี็นกรรมการบริษััทในการปีระชุุมสัามัญ่ผู้ ถ่อหุ้้น  
ปีระจำาปีี 2564 เปี็นการล่วงห้น้า โด้ยได้้ปีระกาศห้ลักเกณฑ์์การพิื่จารณาผ่านเว็บไซึ่ต์ิของบรษัิัทฯ ตัิ�งแต่ิวันที� 1 ธุนัวาคม 2563 ถ่งวันที�  
31 มกราคม 2564 ซึ่่�งปีรากฏิว่าผู้ถ่อหุ้น้มิได้้เสันอวาระการปีระชุุมสัามัญ่ผู้ถ่อหุ้น้เพิื่�มเติิมห้ร่อเสันอชุ่�อบุคคลเพ่ื่�อเข้ารับการพิื่จารณา 
เล่อกตัิ�งเปีน็กรรมการบรษัิัทแต่ิอยา่งใด้ ห้ลังจากนั�น จะจดั้ให้ม้กีารปีระชุมุ เพ่ื่�อพิื่จารณาคัด้เล่อกให้ไ้ด้้กรรมการที�มคีณุสัมบติัิที�กำาห้นด้ไว้  
รวมถ่งกลั�นกรองและติรวจสัอบรายชุ่�อผู้ที�จะเสันอชุ่�อเปี็นกรรมการกับห้น่วยงานที�เกี�ยวข้อง (ถ้ามี) ว่าไม่ได้้เปี็นผู้ที�ถูกข่�นบัญ่ชุีด้ำา 
ห้รอ่ถอด้ถอนจากบญั่ชุรีายชุ่�อที�ห้นว่ยงานเห้ล่านี�จดั้ทำาข่�น และเสันอความเห้น็ต่ิอคณะกรรมการบรษัิัทก่อนที�จะนำาเสันอต่ิอที�ปีระชุมุผูถ่้อหุ้น้ 
เปีน็ผู้พิื่จารณาอนมุติัิการเล่อกตัิ�งกรรมการติามห้ลักเกณฑ์์ต่ิอไปี

ในการนี� คณะกรรมการบรษัิัทจะด้แูลให้ห้้นงัส่ัอเชุญิ่ปีระชุมุผูถ่้อหุ้น้ มขีอ้มูลอยา่งเพีื่ยงพื่อเกี�ยวกับบุคคลที�ได้้รบัการเสันอชุ่�อเพ่ื่�อปีระกอบ
การตัิด้สิันใจ อันได้้แก่ ชุ่�อ-ชุ่�อสักุล ปีระวัติิ ปีระเภทกรรมการที�จะเสันอแต่ิงตัิ�ง จำานวนวาระ/จำานวนปีีที�กรรมการรายเดิ้มนั�นเคยด้ำารง
ติำาแห้นง่ การถ่อหุ้น้ในบรษัิัทฯ จำานวนครั�งในการเขา้รว่มปีระชุมุคณะกรรมการบรษัิัท/คณะกรรมการชุดุ้ยอ่ยในรอบปีทีี�ผา่นมา การด้ำารง
ติำาแห้น่งในกิจการอ่�นที�เป็ีนบรษัิัทจด้ทะเบียน รวมถ่งกิจการอ่�นที�ไม่ใชุบ่รษัิัทจด้ทะเบียนด้้วย กรรมการที�จะเสันอแต่ิงตัิ�งนั�นมีการด้ำารง
ติำาแห้น่งเปี็นกรรมการ/ผู้บรหิ้ารในกิจการอ่�นที�มีสัภาพื่เปี็นการแข่งขันทางธุุรกิจกับบรษัิัทฯ ห้รอ่ไม่ เปี็นต้ิน ทั�งนี� ข้อบังคับของบรษัิัทฯ 
กำาห้นด้ให้เ้ล่อกตัิ�งกรรมการโด้ยวิธุคีะแนนเสีัยงข้างมากของผู้ถ่อหุ้น้ ซึ่่�งมาปีระชุุมและมีสิัทธุอิอกเสีัยงลงคะแนน และผู้ถ่อหุ้น้แต่ิละคน 
มคีะแนนเสีัยงเท่ากับจำานวนหุ้น้ที�ตินถ่ออยู่

คณะกรรมการบริษััทมีคุณสัมบัติิที�เห้มาะสัมและสัอด้คล้องกับกลยุทธุ์ในการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ ติลอด้จนมีความห้ลากห้ลาย 
ทางความรู ้ความสัามารถ ทักษัะ ปีระสับการณ์ และความเชุี�ยวชุาญ่ อันเปีน็ปีระโยชุนต่์ิอการด้ำาเนนิงานของบรษัิัทฯ ดั้งนี�
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1. นายอภชิุาติิ จูติระกลู • • • • • • • • •
2. นายเจษัฎาวัฒิน ์ เพื่รยีบจรยิวัฒิน์ • • • • • • •
3. นายเศรษัฐา ทวีสิัน • • • • • • •
4. นายพื่รทัติ อมติวิวัฒิน์ • • • • • • • • • • • • • •
5. นายศุภนจิ จยัวัฒิน์ • • • • • • • •
6. นายกิติติิชุยั รกัติะกนษิัฐ์ • • • • • • • • •
7. นายวีระนันท์ ชุ่�นสุัวรรณ • • • • •
8. นายธุงชุยั จริอลงกรณ์ • • • •
9. นายวิชุญ่า จาติิกวณิชุ • • • • •
10. นายวันจกัร ์ บุรณศิริ • • • • • • • • • • •
11. นายอุทัย อุทัยแสังสุัข • • • • • • • • • • •
12. นายศุภกรณ ์ เวชุชุาชุวีะ • • • • • • • •

 ความเปน็อิสรุะของคณะกรุรุมการุ

กรรมการแต่ิละคนเป็ีนตัิวแทนของผูถ่้อหุ้น้ทั�งห้มด้ และมส่ีัวนรว่มในการกำากับด้แูลกิจการของบรษัิัทฯ ด้้วยความเป็ีนอิสัระและเป็ีนกลาง
เพ่ื่�อปีระโยชุน์ของผู้ถ่อหุ้น้และผู้มีส่ัวนได้้เสีัยอ่�น คณะกรรมการจะต้ิองปีฏิิบัติิห้น้าที� พิื่จารณา ตัิด้สิันใจ แสัด้งความคิด้เห้น็ เสันอแนะ  
และออกเสีัยงในกิจการที�คณะกรรมการมีอำานาจห้น้าที�ตัิด้สิันใจด้้วยความเป็ีนอิสัระ ระมัด้ระวัง และซึ่่�อสััติย์สุัจริติ ไม่นำาผลปีระโยชุน์ 
ส่ัวนตินมาขดั้แยง้กับผลปีระโยชุน์ของกลุ่มบรษัิัทฯ

 บัที่บัาที่ของปรุะธุานกรุรุมการุและกรุรุมการุผูจ้ดัำการุใหญ่

ปีระธุานกรรมการและกรรมการผู้จดั้การให้ญ่่ของบรษัิัทฯ ไมเ่ป็ีนบุคคลคนเดี้ยวกัน เพ่ื่�อให้ม้กีารแบง่แยกบทบาทอยา่งชุดั้เจนและมกีาร
ถ่วงด้ลุอำานาจในการด้ำาเนนิงาน อน่�ง แมว่้าปีระธุานกรรมการจะเปีน็ตัิวแทนจากผูถ่้อหุ้น้ที�มใิชุก่รรมการอิสัระ แต่ิอยา่งไรก็ติาม จากการ
พิื่จารณาของคณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทนโด้ยผ่านความเห้น็ชุอบของคณะกรรมการบรษัิัทมคีวามเห้น็ว่า โครงสัรา้ง
ดั้งกล่าวมีความเห้มาะสัมกับลักษัณะการปีระกอบธุุรกิจของบริษััทฯ และเป็ีนจุด้แข็งที�จะชุ่วยส่ังเสัริมให้ก้ารด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ  
ปีระสับความสัำาเร็จและมีการเติิบโติอย่างต่ิอเน่�องได้้ เน่�องจากปีระธุานกรรมการเป็ีนผู้มีความรูค้วามเข้าใจเกี�ยวกับธุุรกิจของบริษััทฯ  
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มายาวนาน มปีีระสับการณ์ และความเชุี�ยวชุาญ่ในธุุรกิจพัื่ฒินาอสัังห้ารมิทรพัื่ย ์สัามารถอุทิศเวลาให้แ้ก่บรษัิัทฯ ได้้อยา่งเต็ิมที� พื่รอ้มทั�ง
ได้้ปีฏิิบติัิห้นา้ที�โด้ยคำานง่ถ่งผลปีระโยชุนข์องผูม้ส่ีัวนได้้เสีัยทกุฝ่่ายมาโด้ยติลอด้

ปีระธุานกรรมการเปี็นผู้นำาของคณะกรรมการบริษััท มีห้น้าที�และความรับผิด้ชุอบในฐานะกรรมการติามที�กฎห้มายกำาห้นด้ ซึ่่�งรวมถ่ง 
ขอ้บงัคับของบรษัิัทฯ และกฎเกณฑ์์อ่�น ๆ ที�ใชุบ้งัคับ โด้ยยด่้มั�นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำากับด้แูลกิจการเพ่ื่�อเป็ีนแบบอยา่งที�ดี้ 
ให้แ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิ้าร และพื่นกังานของบรษัิัทฯ 

ทั�งนี� ปีระธุานกรรมการทำาห้นา้ที� (1) กำากับ ติิด้ติาม และด้แูลให้ม้ั�นใจได้้ว่า การปีฏิิบติัิห้นา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิัทโด้ยรวม คณะกรรมการ
ชุดุ้ยอ่ยต่ิาง ๆ และกรรมการแต่ิละคน เปีน็ไปีอยา่งมปีีระสิัทธุภิาพื่ บรรลตุิามวัติถปุีระสังค์และเปีา้ห้มายห้ลักขององค์กร (2) กำาห้นด้วาระ
การปีระชุุมคณะกรรมการบรษัิัทโด้ยห้ารอ่รว่มกับฝ่่ายจดั้การ พื่รอ้มทั�งทำาห้น้าที�เปีน็ปีระธุานในที�ปีระชุมุคณะกรรมการบรษัิัทและที�ปีระชุมุ 
ผูถ่้อหุ้น้ ควบคมุด้แูลการปีระชุมุดั้งกล่าวให้ด้้ำาเนนิไปีอยา่งเรยีบรอ้ย เปีดิ้โอกาสัให้ก้รรมการและผูถ่้อหุ้น้ได้้แสัด้งความคิด้เห้น็ห้รอ่ขอ้เสันอแนะ 
อยา่งเต็ิมที�ในเชุงิสัรา้งสัรรค์ ภายใต้ิกฎเกณฑ์์ที�เกี�ยวขอ้งและเปี็นอิสัระ (3) ด้แูลให้ม้ั�นใจว่า กรรมการทกุคนมส่ีัวนรว่มในการส่ังเสัรมิให้้
เกิด้วัฒินธุรรมองค์กรที�มจีรยิธุรรมและการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ และปีระพื่ฤติิตินเปีน็แบบอยา่งที�ดี้ (4) สัามารถอุทิศและจดั้สัรรเวลาให้้
ได้้อยา่งเพีื่ยงพื่อ อันเปีน็ปีระโยชุนต่์ิอการด้ำาเนนิกิจการของบรษัิัทฯ (5) ส่ังเสัรมิและสันบัสันนุให้ก้รรมการให้ค้วามเห้น็ได้้อยา่งอิสัระ และ  
(6) เสัริมสัร้างความสััมพัื่นธุ์อันดี้ระห้ว่างกรรมการที�เป็ีนผู้บริห้ารและกรรมการที�ไม่เป็ีนผู้บริห้าร และระห้ว่างคณะกรรมการและ 
ฝ่่ายจดั้การ 

กรรมการผูจ้ดั้การให้ญ่่มหี้น้าที�และความรบัผดิ้ชุอบในการบรหิ้ารและจดั้การบรษัิัทฯ ให้ม้กีารด้ำาเนนิธุุรกิจติามแผน กลยุทธุ ์วิสััยทัศน ์และ
พัื่นธุกิจที�กำาห้นด้ไว้ โด้ยมขีอบเขติอำานาจห้น้าที�ภายใต้ิกฎห้มาย วัติถปุีระสังค์ และขอ้บงัคับของบรษัิัทฯ ติลอด้จนมติิที�ปีระชุมุคณะกรรมการ
และมติิที�ปีระชุมุผูถ่้อหุ้น้

 การุปรุะเมนิผลงานของคณะกรุรุมการุ 

บรษัิัทฯ ได้้มอบห้มายให้ค้ณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทน ทำาห้น้าที�กำาห้นด้ห้ลักเกณฑ์์และปีระเมนิผลงานของคณะกรรมการ
ทั�งคณะในแต่ิละปีี ทั�งนี� การปีระเมินผลงานของคณะกรรมการในแต่ิละปีีมีวัติถุปีระสังค์เพ่ื่�อมุ่งพัื่ฒินาปีระสิัทธุิภาพื่การทำางานของ 
คณะกรรมการ และห้าแนวทางในการปีรบัปีรุงห้ลักเกณฑ์์การปีระเมนิสัำาห้รบัปีถัีด้ไปี

คณะกรรมการบรษัิัทได้้ทำาแบบปีระเมนิผลการปีฏิิบติัิงานของคณะกรรมการบรษัิัทติามแนวทางของติลาด้ห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ปีระเทศไทย โด้ย
จัด้ให้้มีการปีระเมินผลการปีฏิิบัติิห้น้าที�ของคณะกรรมการปีีละ 1 ครั�ง ในการปีระเมินผลการปีฏิิบัติิงานดั้งกล่าวเป็ีนวิธุีปีระเมิน 
ด้้วยตินเอง (Self-evaluation) ซึ่่�งเลขานุการบรษัิัทจะเป็ีนผู้จดั้ส่ังแบบปีระเมินและรวบรวมรายงานสัรุปีผลต่ิอที�ปีระชุุมคณะกรรมการ
บริษััทเพ่ื่�อร่วมกันพิื่จารณาผลงานและปีัญ่ห้าเพ่ื่�อการปีรับปีรุงแก้ไขต่ิอไปี โด้ยมีเกณฑ์์การปีระเมินผล คิด้เปี็นร้อยละจากคะแนนเต็ิม  
ค่อ คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดี้เยี�ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดี้มาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี้ คะแนนมากกว่าร้อยละ  
50 = พื่อใชุ ้และคะแนนติำากว่า/เท่ากับรอ้ยละ 50 = ควรปีรบัปีรุง

อน่�ง คณะกรรมการบรษัิัทได้้ทำาแบบปีระเมนิผลการปีฏิิบติัิงานปีระจำาปี ี2564 ซึ่่�งสัรุปีผลการปีระเมนิ ดั้งนี� 

1. คณะกรรมการบรษัิัท

1.1 การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีีของคณะกรรมการบรษัิัท (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 98.83 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

1.2 การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีีของคณะกรรมการบรษัิัท (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ เร่�องอ่�น ๆ เชุน่ ความสััมพัื่นธุร์ะห้ว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจดั้การ การพัื่ฒินาตินเองของ
กรรมการ และการพัื่ฒินาผูบ้รหิ้าร มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99.27 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม 

2. คณะกรรมการชุดุ้ยอ่ย

2.1 คณะกรรมการติรวจสัอบ

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการติรวจสัอบ (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99.5 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการติรวจสัอบ (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99.5 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม  
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2.2 คณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทน 

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทน (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทน (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

2.3 คณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการ 

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการ (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99.5 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการ (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99.5 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

2.4 คณะกรรมการบรหิ้ารความเสีั�ยง 

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการบรหิ้ารความเสีั�ยง (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการบรหิ้ารความเสีั�ยง (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

2.5 คณะกรรมการความรบัผดิ้ชุอบต่ิอสัังคม ชุมุชุน และสิั�งแวด้ล้อม (CSR) 

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการ CSR (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการ CSR (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 99 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

2.6 คณะกรรมการลงทนุ 

(1) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการลงทนุ (รายบุคคล)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 93.8 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

(2) การปีระเมนิผลงานปีระจำาปีขีองคณะกรรมการลงทนุ (ทั�งคณะ)

 มีห้วัข้อที�ใชุใ้นการปีระเมิน ได้้แก่ โครงสัร้างและคุณสัมบัติิของคณะกรรมการ การปีระชุุมของคณะกรรมการ บทบาท ห้น้าที� และ 
ความรบัผิด้ชุอบของคณะกรรมการ มคีะแนนเฉลี�ยรอ้ยละ 94.4 อยูใ่นเกณฑ์์ดี้เยี�ยม

ทั�งนี� คณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทนจะได้้นำาผลปีระเมนิการปีฏิิบติัิงานของคณะกรรมการบรษัิัทดั้งกล่าวไปีใชุเ้ปีน็ส่ัวนห้น่�ง
ของการพิื่จารณากำาห้นด้ค่าติอบแทนกรรมการปีระจำาปี ีนอกเห้นอ่จากผลการด้ำาเนนิงานของบรษัิัทฯ และเกณฑ์์พิื่จารณาอ่�น ๆ ด้้วย
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ก ารุเขา้รุว่มปรุะชื่มุและการุจา่ยค่าติอบัแที่นคณะกรุรุมการุรุายบุัคคล

 การุปรุะชื่มุคณะกรุรุมการุ

บริษััทฯ มีการพิื่จารณากำาห้นด้วาระและวันปีระชุุมคณะกรรมการและผู้ถ่อหุ้น้ ปีระจำาปีี 2564 ไว้ล่วงห้น้า ทั�งนี� เพ่ื่�อให้ก้รรมการทุกคน 
รบัทราบและสัามารถจดั้สัรรเวลาเพ่ื่�อให้เ้ขา้รว่มการปีระชุมุได้้ทกุครั�ง โด้ยได้้กำาห้นด้การปีระชุมุคณะกรรมการติลอด้ทั�งปีอียา่งนอ้ย 6 ครั�ง  
ซึ่่�งกำาห้นด้การดั้งกล่าว บรษัิัทฯ สัามารถเปีลี�ยนแปีลงได้้ติามความเห้มาะสัมและอาจมกีารจดั้ปีระชุมุเพิื่�มเติิมติามความจำาเปีน็ 

การปีระชุุมคณะกรรมการทุกครั�ง เลขานุการบริษััทจะด้ำาเนินการบันท่กและจดั้ทำารายงานการปีระชุุมคณะกรรมการให้แ้ล้วเสัร็จภายใน  
14 วัน นับแต่ิวันปีระชุมุ โด้ยกรรมการทกุท่านสัามารถขอติรวจสัอบรายงานการปีระชุมุจากเลขานุการบรษัิัทได้้โด้ยติลอด้

ในการปีระชุมุแต่ิละครั�ง ปีระธุานกรรมการจะทำาห้น้าที�ด้แูลจดั้สัรรเวลาให้อ้ยา่งเพีื่ยงพื่อที�ฝ่่ายจดั้การจะเสันอเอกสัารและขอ้มูลเพ่ื่�อการ
อภปิีรายปีญั่ห้าสัำาคัญ่ และเพีื่ยงพื่อสัำาห้รบัคณะกรรมการบรษัิัทที�จะอภปิีรายในปีระเด็้นที�สัำาคัญ่ โด้ยกรรมการทกุท่านมอิีสัระในการแสัด้ง
ความคิด้เห้น็และเสันอวาระการปีระชุมุ

เลขานุการบรษัิัทมหี้น้าที�ในการนัด้ห้มาย จดั้เติรยีมเอกสัารปีระกอบการปีระชุมุให้เ้พีื่ยงพื่อ และจดั้ส่ังล่วงห้น้าพื่รอ้มห้นังส่ัอเชุญิ่ปีระชุมุ
ก่อนการปีระชุุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ื่�อให้ค้ณะกรรมการบริษััทได้้มีเวลาศ่กษัาก่อนล่วงห้น้า เว้นแต่ิกรณีมีเห้ติุจำาเปี็นเร่งด่้วน รวมถ่ง 
การทำาห้น้าที�บนัท่กรายงานการปีระชุมุ และจดั้เก็บรายงานการปีระชุมุที�ผา่นการรบัรองจากที�ปีระชุมุคณะกรรมการบรษัิัทเพ่ื่�อเปีน็ห้ลักฐาน
ของบรษัิัทฯ ต่ิอไปี

ในรอบปี ี2564 มรีายละเอียด้การเขา้รว่มปีระชุมุคณะกรรมการบรษัิัทและคณะกรรมการชุดุ้ยอ่ย และการปีระชุมุสัามญั่ผูถ่้อหุ้น้ในปี ี2564 
ดั้งนี�

รุายชื่่�อกรุรุมการุ

การุเขา้รุว่มปรุะชื่มุคณะกรุรุมการุในป ี2564

คณะ 
กรุรุมการุ 

บัรุษัิัที่

คณะ 
กรุรุมการุ 
ติรุวจสอบั

คณะ 
กรุรุมการุ 

ความ 
รุบััผดิำชื่อบั 
ต่ิอสังคม 

ชื่มุชื่น 
และ 

สิ�งแวดำล้อม

คณะ 
กรุรุมการุ 
สรุรุหาและ 
พิัจารุณา 

ค่าติอบัแที่น

คณะ 
กรุรุมการุ 

บัรุหิารุ 
ความเส่�ยง

คณะ 
กรุรุมการุ 
กำากับัดำแูล 

กิจการุ

คณะ 
กรุรุมการุ 

ลงที่นุ

การุปรุะชื่มุ
สามญัผูถ่้ือ
หุน้ปรุะจำาป ี

2564

1. นายอภชิุาติิ จูติระกลู 11/11 - - - - - 1/1 1/1

2. นายเจษัฎาวัฒิน์ เพื่รยีบจรยิวัฒิน์ 10/11 4/5 - 2/2 2/2 - - 1/1

3. นายเศรษัฐา ทวีสิัน 11/11 - 3/3 - - - 1/1 1/1

4. นายพื่รทัติ อมติวิวัฒิน์ 10/11 - 3/3 2/2 - 2/2 - 1/1

5. นายศุภนจิ จยัวัฒิน์ 11/11 5/5 - - 2/2 - - 1/1

6. นายกิติติิชุยั รกัติะกนษิัฐ์ 9/11 3/5 - 2/2 2/2 2/2 - 1/1

7. นายวีระนันท์ ชุ่�นสุัวรรณ 11/11 5/5 - - - 2/2 - 1/1

8. นายธุงชุยั จริอลงกรณ์ 11/11 - - - - - - 1/1

9. นายวิชุญ่า จาติิกวณิชุ 11/11 - - 2/2 - - - 1/1

10. นายวันจกัร์ บุรณศิริ 9/11 - - - 2/2 - 1/1 1/1

11. นายอุทัย อุทัยแสังสุัข 11/11 - - - 2/2 2/2 1/1 1/1

12. นายศุภกรณ์ เวชุชุาชุวีะ 11/11 - 3/3 - - - 1/1 1/1

 

 การปีระชุมุกรรมการที�ไมเ่ปีน็ผูบ้รหิ้าร

เพ่ื่�อให้ก้รรมการที�ไม่เป็ีนผู้บริห้ารมีโอกาสัที�จะได้้ปีระชุุมระห้ว่างกันเองเพ่ื่�อพิื่จารณาเกี�ยวกับปีระเด็้นปัีญ่ห้าต่ิาง ๆ ซึ่่�งเกี�ยวข้องกับ 
การด้ำาเนินธุุรกิจของบริษััทฯ ที�อยู่ในความสันใจได้้อย่างอิสัระ โด้ยไม่มีกรรมการที�เป็ีนผู้บริห้าร ห้ร่อฝ่่ายบริห้าร ห้ร่อฝ่่ายจัด้การ 
เขา้รว่มด้้วย บรษัิัทฯ จง่กำาห้นด้ให้ม้กีารปีระชุมุเฉพื่าะกรรมการที�ไมเ่ป็ีนผูบ้รหิ้ารอยา่งน้อยปีลีะ 1 ครั�ง และนำาขอ้สัรุปี และ/ห้รอ่ ขอ้เสันอแนะ 
ให้ฝ่้่ายบริห้ารพิื่จารณาด้ำาเนินการติามที�เห้มาะสัมต่ิอไปี ทั�งนี� ในปีี 2564 มีการจดั้ปีระชุุมกรรมการที�ไม่เป็ีนผู้บริห้ารข่�นจำานวน 2 ครั�ง  
ในวันที� 30 มถินุายน 2564 และวันที� 16 ธุนัวาคม 2564 ติามลำาดั้บ
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 การุกำาหนดำค่าติอบัแที่นกรุรุมการุและผูบ้ัรุหิารุ

บรษัิัทฯ ได้้กำาห้นด้นโยบายค่าติอบแทนกรรมการและผูบ้รหิ้ารไว้อยา่งชุดั้เจนและโปีรง่ใสั สัอด้คล้องกับกลยุทธุแ์ละเปีา้ห้มายของบรษัิัทฯ  
โด้ยค่าติอบแทนอยู่ในระดั้บเดี้ยวกับภาคอุติสัาห้กรรมเดี้ยวกัน ทั�งยังสูังเพีื่ยงพื่อที�จะดู้แลและรกัษัากรรมการที�มีคุณสัมบัติิที�ต้ิองการ  
และได้้ขออนมุติัิจากที�ปีระชุมุผูถ่้อหุ้น้แล้ว (รายละเอียด้ค่าติอบแทนกรรมการและผูบ้รหิ้าร รายงานภายใต้ิส่ัวนที� 2: การกำากับด้แูลกิจการ  
‘ห้วัขอ้: โครงสัรา้งการกำากับด้แูลกิจการ และขอ้มูลสัำาคัญ่เกี�ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดุ้ยอ่ย ผูบ้รหิ้าร พื่นกังาน และอ่�น ๆ’ 
ห้วัขอ้ยอ่ย: ค่าติอบแทนกรรมการและผูบ้รหิ้าร)

 การุพััฒนากรุรุมการุ

บริษััทฯ คำาน่งถ่งความสัำาคัญ่ของกรรมการซึ่่�งเป็ีนกลไกที�สัำาคัญ่ในการกำาห้นด้แนวทางนโยบายและแผนงานในการที�จะทำาให้บ้ริษััทฯ  
บรรลเุปีา้ห้มายในทางธุุรกิจ และด้แูลผลปีระโยชุนข์องผูถ่้อหุ้น้ทั�งห้ลาย ซึ่่�งได้้ไว้วางใจแต่ิงตัิ�งกรรมการเพ่ื่�อทำาห้น้าที�ในการกำาห้นด้นโยบาย  
และกำากับดู้แลการทำางานของฝ่่ายบริห้าร บริษััทฯ จ่งมีเป้ีาห้มายในการพัื่ฒินากรรมการทุกท่านให้้มีความรอบรู้ในเร่�องที�จำาเป็ีน 
และเกี�ยวข้องกับการทำางานอย่างต่ิอเน่�องและสัมำาเสัมอ โด้ยการสันับสันุนและส่ังเสัริมทั�งในด้้านของการจดั้สัรรเวลาและค่าใชุ้จา่ย 
ที�เกี�ยวข้องให้้กรรมการ กรรมการติรวจสัอบ ผู้บริห้าร รวมทั�งผู้ปีฏิิบัติิงานด้้านเลขานุการบริษััทได้้เข้าร่วมการอบรมสััมมนากับ 
ห้น่วยงานต่ิาง ๆ เชุน่ ติลาด้ห้ลักทรพัื่ยแ์ห้ง่ปีระเทศไทย สัำานักงานคณะกรรมการกำากับห้ลักทรพัื่ยแ์ละติลาด้ห้ลักทรพัื่ย ์สัมาคมส่ังเสัรมิ
สัถาบนักรรมการบรษัิัทไทย และสัมาคมบรษัิัทจด้ทะเบยีนไทย เปี็นต้ิน เพ่ื่�อให้ผู้้เขา้อบรม สััมมนา ดั้งกล่าวได้้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และได้้
รบัทราบกฎห้มาย ห้ลักเกณฑ์์ ความรบัผิด้ชุอบ รวมทั�งขอ้มูลในด้้านต่ิาง ๆ ที�เปี็นปีระโยชุน์ต่ิอการปีฏิิบติัิห้น้าที� อันจะนำาไปีสู่ัการปีรบัปีรุง
การปีฏิิบติัิงานต่ิอไปีในอนาคติ 

ทั�งนี� ในปี ี2564 นายวีระนนัท์  ชุ่�นสุัวรรณ กรรมการอิสัระ ได้้เขา้อบรมห้ลักสูัติร Director Accreditation Programme (DAP) 180/2564 
ซึ่่�งจดั้โด้ย สัมาคมส่ังเสัรมิสัถาบนักรรมการบรษัิัทไทย (IOD)

 การพัื่ฒินาผูบ้รหิ้ารและแผนการส่ับทอด้งาน

บรษัิัทฯ มคีวามมุง่มั�นในการพัื่ฒินาผูบ้รหิ้ารทั�งในระดั้บกลางไปีจนถ่งระดั้บสูังเพ่ื่�อการส่ับทอด้งานอยา่งต่ิอเน่�อง โด้ยในการวางแผนและ
การทำางานในส่ัวนต่ิาง ๆ ไม่ว่าจะเปี็นในแงข่องการพัื่ฒินาผลิติภัณฑ์์ การติลาด้และการขาย การเงนิ ติลอด้จนงานในส่ัวนสันับสันุน 
ทั�งห้ลาย จะกำาห้นด้ให้ม้กีลุม่คณะทำางานที�ปีระกอบด้้วยผูบ้รหิ้ารระดั้บสูัง และผูบ้รหิ้ารในแต่ิละสัายงานมาปีระชุมุรว่มกันเพ่ื่�อกำาห้นด้แผนการ
ทำางานและการปีระสัานงาน ซึ่่�งอาจมหี้ลายคณะติามความเห้มาะสัม เชุน่ คณะทำางานในการพิื่จารณาโครงการให้ม ่โด้ยจะทำาห้น้าที�ในการ
พิื่จารณาตัิด้สิันใจในการลงทนุซึ่่�อที�ดิ้นห้รอ่ลงทนุอ่�น ๆ ห้รอ่คณะทำางานที�พิื่จารณาเกี�ยวกับการเงนิของบรษัิัทฯ ห้รอ่คณะทำางานในการ
พัื่ฒินาผลิติภัณฑ์์และการติลาด้ เป็ีนต้ิน โด้ยในคณะทำางานเห้ล่านี�จะปีระกอบด้้วยปีระธุานอำานวยการ กรรมการผู้จดั้การให้ญ่่ ปีระธุาน 
ผู้บริห้ารสัายงานการเงนิ ปีระธุานผู้บริห้ารสัายงานปีฏิิบัติิการ เปี็นแกนห้ลัก และมีบรรด้าผู้บริห้ารอ่�น ๆ ในระดั้บต่ิาง ๆ ของสัายงาน 
ที�เกี�ยวขอ้งและสััมพัื่นธุกั์นเขา้รว่มในการทำางานในกลุ่มคณะทำางานแต่ิละคณะ ซึ่่�งบรษัิัทฯ เชุ่�อมั�นว่า ด้้วยแนวทางในการทำางานดั้งกล่าวนี�
จะเป็ีนวิธุหี้น่�งที�จะชุว่ยพัื่ฒินาศักยภาพื่ในการทำางานของผูบ้รหิ้ารอยา่งมาก เน่�องจากได้้มส่ีัวนรว่มและได้้เปีน็ส่ัวนห้น่�งในการกำาห้นด้แผน
และการปีฏิิบติัิงาน รวมถ่งได้้เห้น็และสััมผสััการทำางานของผูบ้รหิ้ารในสัายงานอ่�น ๆ  นอกจากนี� ยงัได้้มโีอกาสัศ่กษัาและได้้รบัการถ่ายทอด้
ปีระสับการณ์ในการทำางานจากผู้บรหิ้ารระดั้บสูังในการปีฏิิบัติิงานจรงิด้้วย จะเห้น็ว่า วิธุกีารทำางานดั้งกล่าวนอกจากจะเป็ีนการพัื่ฒินา 
ผูบ้รหิ้ารที�ดี้แล้ว ยงัจะทำาให้ง้านมคีวามต่ิอเน่�อง สัามารถส่ับทอด้งาน และถ่ายโอนความรบัผดิ้ชุอบระห้ว่างผูบ้รหิ้ารทั�งในระดั้บเดี้ยวกันใน
ต่ิางสัายงาน และจากผูบ้รหิ้ารระดั้บสูังได้้โด้ยคล่องตัิว เน่�องจากไมย่ด่้ติิด้กับตัิวบุคคล เปีน็การทำางานในลักษัณะของทีม การที�ได้้รว่มอยู่
ในกลุ่มคณะทำางานแต่ิละคณะที�ทำางานสัอด้ปีระสัานกัน ทำาให้ม้ีการส่ับทอด้งานอย่างค่อยเป็ีนค่อยไปีในลักษัณะของการทำางานร่วมกัน  
ซึ่่�งจะได้้ศ่กษัาและถ่ายทอด้งาน รวมทั�งความรบัผดิ้ชุอบที�สัำาคัญ่ไปีพื่รอ้มกัน 

 แผนส่ับทอด้ติำาแห้นง่ผูบ้รหิ้ารระดั้บสูัง

คณะกรรมการบริษััทมอบห้มายให้ค้ณะกรรมการสัรรห้าและพิื่จารณาค่าติอบแทนรับผิด้ชุอบในการศ่กษัาและกำาห้นด้กรอบด้ำาเนินการ 
ที�นำาไปีสู่ัการปีฏิิบัติิ พื่รอ้มทั�งจดั้ให้ม้ีการจดั้ทำาแผนส่ับทอด้ติำาแห้น่งและแผนพัื่ฒินาสัำาห้รบักรรมการและผู้บรหิ้ารระดั้บสูัง ทั�งนี� เพ่ื่�อให้ ้
การบรหิ้ารงานของบรษัิัทฯ ด้ำาเนนิไปีได้้อยา่งต่ิอเน่�อง สัอด้คล้องกับกลยุทธุข์องบรษัิัทฯ และเติรยีมความพื่รอ้มให้แ้ก่ผูส่้ับทอด้ติำาแห้นง่  
โด้ยมแีนวทางดั้งนี�

ห้ากติำาแห้น่งปีระธุานอำานวยการห้รอ่กรรมการผู้จดั้การให้ญ่่ว่างลง ห้รอ่ผู้อยู่ในติำาแห้น่งไม่สัามารถปีฏิิบัติิห้น้าที�ในติำาแห้น่งได้้ บรษัิัทฯ  
จะจัด้ให้้มีผู้บริห้ารในระดั้บใกล้เคียงห้ร่อระดั้บรองเป็ีนผู้รักษัาการในติำาแห้น่งนั�น ๆ จนกว่าจะมีการสัรรห้าบุคคลที�มีคุณสัมบัติิ 
ติามห้ลักเกณฑ์์ที�บริษััทฯ กำาห้นด้ โด้ยพิื่จารณาจากทักษัะ ความรู้ ความสัามารถ ความเชุี�ยวชุาญ่เฉพื่าะด้้าน รวมถ่งวิสััยทัศน์และ
ปีระสับการณ์ที�เกี�ยวขอ้งสัอด้คล้องกับธุุรกิจของบรษัิัทฯ เปีน็สัำาคัญ่

ทั�งนี� บรษัิัทฯ มกีารวางแผนการส่ับทอด้ติำาแห้นง่ของผูบ้รหิ้าร โด้ยมกีระบวนการติามโครงการ Successor Development Programme 
ดั้งนี�

1. วิเคราะห้ส์ัถานการณด้์้านการปีระกอบธุุรกิจของบรษัิัทฯ ทั�งในด้้านกลยุทธุ ์นโยบาย และแผนการลงทนุ รวมถ่งแผนงานการขยายตัิว 
ทางธุุรกิจ

2. กำาห้นด้ติำาแห้น่งงานห้ลักในการส่ับทอด้ติำาแห้น่ง โด้ยพิื่จารณาใน 3 ด้้าน ได้้แก่ (1) Core Business (2) Critical Task และ  
(3) Specialised Leadership
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3. กำาห้นด้คณุสัมบติัิที�จำาเป็ีนต่ิอติำาแห้นง่ (Successor Profile) เชุน่ ความรู ้ความสัามารถ และทักษัะจำาเปีน็ที�ต้ิองมใีนติำาแห้น่ง กำาห้นด้
ความสัามารถ (Competency) ที�สัำาคัญ่ต่ิอการทำางาน คณุลักษัณะของผูด้้ำารงติำาแห้น่ง การศ่กษัา Culture Competency รวมทั�ง
ปีระวัติิการทำางาน ติลอด้จนบทบาทห้น้าที�ที�รบัผดิ้ชุอบในติำาแห้น่งปีจัจุบนัและในอนาคติ

4. คัด้เล่อกผูส่้ับทอด้ติำาแห้นง่ (Successor Candidate)

5. ปีระเมนิความพื่รอ้มของผูส่้ับทอด้ติำาแห้นง่ 

6. พัื่ฒินาผู้ส่ับทอด้ติำาแห้นง่ โด้ยจดั้ทำาแผนพัื่ฒินาเปีน็รายบุคคล (Individual Development Plan)

สัำาห้รบัผู้บรหิ้ารระดั้บกลางนั�น บรษัิัทฯ มีการพัื่ฒินาและจดั้ทำาแผนการส่ับทอด้งานอย่างต่ิอเน่�องเชุน่กัน โด้ยผู้บรหิ้ารระดั้บสูังในแต่ิละ 
สัายงานจะต้ิองพิื่จารณาและสันับสันุนให้ผู้้บรหิ้ารในระดั้บกลางและพื่นักงานในสัายงานได้้มีการพัื่ฒินาศักยภาพื่เพิื่�มข่�นเพ่ื่�อให้ส้ัามารถ 
รบัผิด้ชุอบงานด้้านการบรหิ้ารและทำางานแทนตินได้้ โด้ยที�ผูบ้รหิ้ารระดั้บกลางที�มศัีกยภาพื่ในทกุสัายงานจะได้้รบัการเสันอชุ่�อเพ่ื่�อคัด้เล่อก
เขา้รว่มโครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) ซึ่่�งเป็ีนโครงการฝึ่กอบรมเชุงิปีฏิิบติัิการเพ่ื่�อสันับสันุนและเสัรมิสัรา้งศักยภาพื่
ด้้านการบรหิ้ารงาน เพ่ื่�อเติรยีมความพื่รอ้มในการเป็ีนผูบ้รหิ้าร โด้ยพื่นักงานจะได้้เรยีนรูถ่้งกระบวนการและกลยุทธุใ์นการบรหิ้ารแนวให้ม ่ 
รวมถ่งการที�จะเปีน็ผูน้ำาที�ดี้และมปีีระสิัทธุภิาพื่ในอนาคติ นอกจากนี� ยงัเปีน็การสัรา้งเครอ่ขา่ย (Network) ในการปีระสัานงานและให้ค้วาม
ร่วมม่อชุ่วยเห้ล่อในการทำางานในระห้ว่างสัายงานต่ิาง ๆ ได้้ด้้วย เน่�องจากพื่นักงานที�เข้าร่วมโครงการต้ิองเข้าเรียนและทำากิจกรรม 
รว่มกัน ในส่ัวนของพื่นกังานในระดั้บติำาลงมา บรษัิัทฯ จะมโีครงการค้นห้าพื่นกังานที�มศัีกยภาพื่สูัง โด้ยจะเปีน็การคยุกันในระห้ว่างผูบ้รหิ้าร
ระดั้บสูังในสัายงานต่ิาง ๆ ที�ทำางานเกี�ยวขอ้งกัน ทำาการคัด้เล่อกพื่นักงานที�มทัีกษัะการทำางานและทัศนคติิที�ดี้เขา้มารว่มฝึ่กอบรมในลักษัณะ  
On the Job Training เพ่ื่�อให้ส้ัามารถเติิบโติข่�นเปีน็ผูบ้รหิ้ารระดั้บต้ินและระดั้บกลางติามลำาดั้บ 

นอกจากนี� บรษัิัทฯ ยงัให้ก้ารสันบัสันนุโครงการสััมมนา/ด้งูานทั�งภายในและภายนอกปีระเทศ เพ่ื่�อเพิื่�มพูื่นทักษัะ ความรู ้และเปีดิ้โลกทัศน์
ให้ม่ ๆ ให้กั้บพื่นักงานในการนำาไปีใชุใ้นการปีฏิิบัติิงานจรงิ ซึ่่�งผู้บรหิ้ารระดั้บกลางทุกคนจะได้้มีโอกาสัเข้าเรยีนในโครงการอบรมสััมมนา 
ที�สัำาคัญ่ เพ่ื่�อพัื่ฒินาศักยภาพื่ในการเป็ีนผูน้ำาและการบรหิ้ารงาน

 การุกำากับัดำแูลบัรุษัิัที่ยอ่ยและบัรุษัิัที่รุว่ม

บริษััทฯ มีการด้ำาเนินธุุรกิจผ่านบริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทร่วมทุน และกิจการอ่�น ในการนี� เพ่ื่�อรักษัาผลปีระโยชุน์ในเงนิลงทุนของ 
บริษััทฯ คณะกรรมการบริษััทได้้กำากับดู้แลให้ฝ่้่ายจดั้การมีกรอบและกลไกในการกำากับดู้แลนโยบายและการด้ำาเนินงานของบริษััทย่อย 
บรษัิัทรว่ม บรษัิัทรว่มทนุ และกิจการอ่�นที�บรษัิัทฯ ไปีลงทนุในระดั้บที�เห้มาะสัมกับกิจการของแต่ิละแห้ง่ รวมทั�งกำากับด้แูลให้น้โยบายที�สัำาคัญ่
มกีารด้ำาเนนิการที�เปีน็ไปีในทิศทางเดี้ยวกันกับบรษัิัทฯ ด้้วย 

คณะกรรมการบริษััท ได้้แต่ิงตัิ�งปีระธุานอำานวยการ กรรมการผู้จัด้การให้ญ่่ ปีระธุานผู้บริห้ารสัายงานการเงิน ปีระธุานผู้บริห้าร 
สัายงานปีฏิิบติัิการ และ/ห้รอ่ ผูบ้รหิ้ารระดั้บสูังของบรษัิัทฯ เขา้ด้ำารงติำาแห้นง่กรรมการบรษัิัทยอ่ย ซึ่่�งบุคคลที�ได้้รบัแต่ิงตัิ�งให้เ้ปีน็กรรมการ
ในบริษััทย่อย มีห้น้าที�ด้ำาเนินการเพ่ื่� อปีระโยชุน์ที�ดี้ที� สุัด้ของบริษััทที�ตินด้ำารงติำาแห้น่งกรรมการ โด้ยบุคคลที�ได้้รับแต่ิงตัิ�งนั�น 
ต้ิองได้้รบัอนุมติัิจากบรษัิัทฯ ก่อนที�จะลงมติิห้รอ่ใชุสิ้ัทธุอิอกเสีัยงในเร่�องสัำาคัญ่ พื่รอ้มทั�งกำากับด้แูลในเร่�องการทำารายการที�เกี�ยวโยง
กันที�สัอด้คล้องกับบริษััทฯ จดั้เก็บข้อมูลและการบันท่กบัญ่ชุขีองบริษััทย่อย เพ่ื่�อให้บ้ริษััทฯ สัามารถติรวจสัอบและรวบรวมมาจดั้ทำา 
งบการเงนิรวมได้้ทันติามกำาห้นด้ รวมทั�งกำากับด้แูลให้น้โยบายที�สัำาคัญ่ของบรษัิัทยอ่ยมกีารด้ำาเนนิการที�เปีน็ไปีในทิศทางเดี้ยวกันกับบรษัิัทฯ

ทั�งนี� บริษััทฯ ได้้มีการติรวจสัอบและสัอบทานผลการด้ำาเนินงานของบริษััทย่อยให้เ้ปี็นไปีติามแผนธุุรกิจที�กำาห้นด้และติามกฎระเบียบ 
ที�เกี�ยวขอ้งเป็ีนปีระจำาทกุปีี มกีารควบคมุภายในที�เห้มาะสัมและรดั้กมุเพีื่ยงพื่อ รวมถ่งมกีารรายงานขอ้มูลทางการเงนิให้บ้รษัิัทฯ เพ่ื่�อจดั้ทำา 
และเปีิด้เผยงบการเงนิรวม ซึ่่�งในปีี 2564 จากการติรวจสัอบไม่พื่บปีระเด็้นที�มีนัยสัำาคัญ่ด้้านการปีฏิิบัติิงานที�ส่ังผลกระทบต่ิอธุุรกิจ 
ของบรษัิัทฯ 

 การุติิดำติามใหม้ก่ารุปฏิิบัติัิติามนโยบัายและแนวปฏิิบัติัิในการุกำากับัดำแูลกิจการุ

1) การปีอ้งกันความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชุน์

การด้ำาเนินการใด้ ๆ ทางธุุรกิจต้ิองเปี็นไปีด้้วยความเปี็นธุรรม โปีรง่ใสั รอบคอบ ติรวจสัอบได้้ และจะต้ิองปีราศจากความเคล่อบแคลง
สังสััยในความซึ่่�อสััติย์สุัจริติ รวมทั�งสัร้างความน่าเชุ่�อถ่อ และผลปีระโยชุน์สูังสุัด้ให้้แก่องค์กรโด้ยคำาน่งถ่งผู้มีส่ัวนได้้เสีัยทุกฝ่่าย 
เปี็นสัำาคัญ่ เพ่ื่�อไม่ให้้ผลปีระโยชุน์ส่ัวนบุคคลเข้ามามีผลกระทบต่ิอการปีฏิิบัติิห้น้าที�ห้ร่อการตัิด้สิันใจที�อาจนำามาสู่ัความขัด้แย้งทาง 
ผลปีระโยชุน์ห้รอ่ส่ัวนได้้ส่ัวนเสีัยต่ิอบรษัิัทฯ การจดั้การความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชุน์ถ่อเปีน็ห้น้าที�และความรบัผดิ้ชุอบของคณะกรรมการ  
ผูบ้รหิ้าร และพื่นกังานทกุคน ซึ่่�งจะต้ิองทำาความเขา้ใจ ยด่้มั�น และปีฏิิบติัิให้ถ้กูต้ิอง 

บรษัิัทฯ จง่กำาห้นด้นโยบายและแนวปีฏิิบติัิว่าด้้วยการจดั้การความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชุน์ โด้ยกรรมการ ผู้บรหิ้าร และพื่นักงานทกุคน 
ห้า้มปีระกอบกิจการที�เปีน็การแขง่ขนั และ/ห้รอ่ มลัีกษัณะเดี้ยวกับบรษัิัทฯ ไมว่่าโด้ยติรงห้รอ่โด้ยอ้อม รวมทั�งไมเ่ขา้ไปีเกี�ยวขอ้งกับกิจกรรม
ใด้ ๆ  และ/ห้รอ่ การกระทำาใด้ ๆ  ห้รอ่ปีระกอบธุุรกิจอ่�นใด้ที�อาจก่อให้เ้กิด้ความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชุน์กับบรษัิัทฯ โด้ยคณะกรรมการบรษัิัท
มหี้น้าที�ด้แูลให้บ้รษัิัทฯ ปีฏิิบติัิติามห้ลักเกณฑ์์ วิธุกีาร และการเปิีด้เผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกันติามที�กฎห้มายห้รอ่ห้น่วยงานกำากับด้แูล
กำาห้นด้ไว้อย่างเคร่งครัด้ ฝ่่ายจดั้การมีห้น้าที�ด้ำาเนินการติามความเห้มาะสัมเพ่ื่�อให้พ้ื่นักงานทุกคนได้้รับทราบและปีฏิิบัติิติามนโยบาย 
ดั้งกล่าว ติลอด้จนรวบรวมและรายงานผลการปีฏิิบติัิงานติามนโยบายและแนวปีฏิิบติัิต่ิอคณะกรรมการเพ่ื่�อขอคำาแนะนำาสัำาห้รบัแนวทาง
พัื่ฒินา ปีรบัปีรุงเพ่ื่�อให้ก้ารนำาไปีปีฏิิบติัิมปีีระสิัทธุภิาพื่มากข่�นต่ิอไปี
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ในกรณีที�มีความจำาเปี็นต้ิองทำารายการที�เกี�ยวโยงกัน รายการนั�นจะต้ิองเป็ีนไปีติามเง่�อนไขการค้าทั�วไปี ติามราคาติลาด้ และเป็ีนไปีติาม
ห้ลักการที�คณะกรรมการบรษัิัทอนมุติัิด้้วยความโปีรง่ใสัและเปีน็ธุรรม เปีรยีบเสัมอ่นการทำารายการกับบุคคลภายนอก และคำานง่ถ่งปีระโยชุน์
สูังสุัด้ของบริษััทฯ โด้ยผู้ที�มีส่ัวนได้้เสีัยจะต้ิองไม่มีส่ัวนในการพิื่จารณารายการที�ตินมีความขัด้แย้งทางผลปีระโยชุน์ สัำาห้รับกรณีที�ม ี
การทำารายการที�เกี�ยวโยงกันที�เข้าข่ายจะต้ิองเปีิด้เผยข้อมูล ห้รอ่ขออนุมัติิจากผู้ถ่อหุ้น้ติามข้อกำาห้นด้ของติลาด้ห้ลักทรพัื่ ย์ฯ ก่อนการ 
ทำารายการ บรษัิัทฯ มนีโยบายให้เ้ปิีด้เผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยเกี�ยวกับ (1) ชุ่�อและความสััมพัื่นธุข์องบุคคลที�เกี�ยวโยงกัน (2) การกำาห้นด้ราคา  
(3) มูลค่ารวมของรายการ รวมทั�ง (4) ความเห้น็ของคณะกรรมการเกี�ยวกับรายการดั้งกล่าวให้ผู้ถ่้อหุ้น้ทราบอยา่งชุดั้เจน

ทั�งนี� ในปีี 2564 บรษัิัทฯ ไมไ่ด้้รบัขอ้รอ้งเรยีนใด้ ๆ เกี�ยวกับการกระทำาความผิด้ของกรรมการและผู้บรหิ้ารเกี�ยวกับการใชุข้อ้มูลภายใน 
ในทางมชิุอบ ห้รอ่เกี�ยวกับความขดั้แยง้ทางผลปีระโยชุน์

2) การกำากับด้แูลการใชุข้อ้มูลภายใน 

คณะกรรมการบริษััทกำากับดู้แลให้ม้ีการกำาห้นด้นโยบายที�ใชุใ้นการควบคุมเกี�ยวกับการใชุข้้อมูลภายในและการซึ่่�อขายห้ลักทรัพื่ย์ของ 
บรษัิัทฯ เพ่ื่�อให้เ้กิด้ความเสัมอภาคและยุติิธุรรมต่ิอผู้ถ่อหุ้น้ทกุราย และป้ีองกันมใิห้ก้รรมการและผู้บรหิ้ารที�เกี�ยวขอ้งซึ่่�อขายห้ลักทรพัื่ย ์
ห้าผลปีระโยชุน์แก่ตินเองห้ร่อผู้อ่�นในทางมิชุอบ โด้ยกำาห้นด้นโยบาย ห้ลักการ และแนวทางปีฏิิบัติิไว้ในคู่ม่อการกำากับดู้แลกิจการและ 
จรรยาบรรณธุุรกิจ ห้วัขอ้ 15. การป้ีองกันการใชุข้อ้มูลภายในซึ่่�อขายห้ลักทรพัื่ย ์โด้ยมสีัำาระสัำาคัญ่ ดั้งนี�

 การควบคุมเกี�ยวกับข้อมูลภายใน บริษััทฯ กำาห้นด้ห้า้มไม่ให้ก้รรมการ ผู้บริห้าร และพื่นักงานทุกคน ใชุ้ข้อมูลภายในของบริษััทฯ  
ที�มีสัาระสัำาคัญ่และยังไม่ได้้เปีิด้เผยสัารสันเทศต่ิอสัาธุารณชุนเพ่ื่�อปีระโยชุน์ของตินเองและผู้อ่�น และย่ด้ถ่อปีฏิิบัติิติามนโยบาย 
การเก็บรกัษัาและการใชุข้อ้มูลภายในที�บรษัิัทฯ กำาห้นด้ไว้อยา่งเครง่ครดั้ 

 การถ่อห้ลักทรัพื่ย์และการรายงานการถ่อครองห้ลักทรัพื่ย์ กรรมการ ผู้บริห้าร และพื่นักงานของบริษััทฯ มีสิัทธุเิสัรีภาพื่ในการ 
ลงทุนซึ่่�อขายห้ลักทรพัื่ย์ของบรษัิัทฯ แต่ิเพ่ื่�อป้ีองกันมิให้เ้กิด้ความขัด้แย้งทางผลปีระโยชุน์ บรษัิัทฯ ได้้แจง้ให้ก้รรมการ ผู้บรหิ้าร 
พื่นักงาน และห้น่วยงานที�ได้้รับทราบข้อมูลภายในที�เปี็นสัาระสัำาคัญ่ที�มีผลต่ิอการเปีลี�ยนแปีลงราคาห้ลักทรัพื่ย์จะต้ิองระงับ 
การซึ่่�อของห้ลักทรพัื่ยข์องบรษัิัทฯ ในชุว่ง 1 เด่้อนก่อนที�งบการเงนิห้รอ่ขอ้มูลภายในนั�นจะเปีดิ้เผยต่ิอสัาธุารณชุน รวมทั�ง บรษัิัทฯ 
ได้้กำาห้นด้ให้ก้รรมการและผูบ้รหิ้ารที�มหี้นา้ที�รายงานการถ่อครองห้ลักทรพัื่ยข์องบรษัิัทฯ ติามนยิามของสัำานักงาน ก.ล.ติ. ได้้ลงนาม
รบัทราบถ่งภาระห้นา้ที�ในการรายงานการเปีลี�ยนแปีลงการถ่อห้ลักทรพัื่ยข์องบรษัิัทฯ ภายใน 3 วันทำาการนับจากมกีารเปีลี�ยนแปีลง 
โด้ยให้ล้งนามตัิ�งแต่ิเม่�อแรกเขา้รบัติำาแห้นง่ 

3) นโยบายและแนวปีฏิิบติัิด้้านการต่ิอต้ิานการทจุรติิและคอรร์ปัีชุนั

บรษัิัทฯ ยด่้มั�นในการด้ำาเนนิธุุรกิจด้้วยความซึ่่�อสััติย ์สุัจรติิ มจีรยิธุรรม โปีรง่ใสั รบัผดิ้ชุอบต่ิอสัังคม คำานง่ถ่งปีระโยชุนข์องผูม้ส่ีัวนได้้เสีัย 
ทุกฝ่่าย และเปี็นไปีติามห้ลักการกำากับดู้แลกิจการที�ดี้ ติลอด้จนไม่ยอมรบัการคอรร์ปัีชุนัทุกรูปีแบบทั�งทางติรงและทางอ้อม เน่�องจาก 
การด้ำาเนินธุุรกิจอย่างมีคุณธุรรมและเปี็นธุรรมแก่ทุกฝ่่าย ย่ด้ห้ลักจรยิธุรรมทางธุุรกิจ มีความรบัผิด้ชุอบต่ิอสัังคมและผู้มีส่ัวนได้้เสีัย 
ทกุกลุม่ติามห้ลักการกำากับด้แูลกิจการที�ดี้ จะส่ังเสัรมิให้บ้รษัิัทฯ ก้าวไปีสู่ัการเปีน็องค์กรที�มคีวามยั�งยน่ พื่รอ้มกับการด้ำาเนินธุุรกิจได้้สัำาเรจ็
ติามเปีา้ห้มายที�กำาห้นด้ไว้

โด้ยเม่�อปีี 2560 บรษัิัทฯ ได้้ปีระกาศเจตินารมณ์เปี็นแนวรว่มปีฏิิบัติิ (Collective Action Coalition ห้รอ่ CAC) และในปีี 2561 CAC  
มมีติิให้ก้ารรบัรอง บรษัิัท แสันสิัร ิจำากัด้ (มห้าชุน) เปีน็สัมาชุกิของแนวรว่มปีฏิิบติัิของภาคเอกชุนไทยในการต่ิอต้ิานการทจุรติิ โด้ยมผีล
ตัิ�งแต่ิวันที� 12 กมุภาพัื่นธุ ์2561 และในปี ี2563 บรษัิัทฯ ได้้ย่�นขอต่ิออายุการรบัรองเปีน็แนวรว่มปีฏิิบติัิของภาคเอกชุนไทยในการต่ิอต้ิาน
ทจุรติิ (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โด้ยบรษัิัทฯ ได้้รบัการรบัรองเปีน็สัมาชุกิ
ของแนวร่วมปีฏิิบัติิของภาคเอกชุนไทยในการต่ิอต้ิานทุจริติ ตัิ�งแต่ิวันที� 30 กันยายน 2563 และจะครบกำาห้นด้อายุการรับรอง 3 ปี ี 
ในวันที� 30 กันยายน 2566

 นโยบายต่ิอต้ิานการทจุรติิคอรร์ปัีชุนั

บรษัิัทฯ ติระห้นักถ่งการนำานโยบาย ห้ลักการ และแนวปีฏิิบติัิที�ดี้ลงสู่ักระบวนการทำางาน โด้ยส่ังเสัรมิความซึ่่�อสััติยใ์นห้มูพ่ื่นักงาน และสัรา้ง
แรงบันด้าลใจในการปีฏิิบัติิห้น้าที�ด้้วยความโปีรง่ใสั เพ่ื่�อให้ส้ัอด้คล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับ อีกทั�งยังมีระบบการทำาธุุรกรรมและ 
การอนุมัติิทางการเงินที�เห้มาะสัมและโปีร่งใสั มีขั�นติอนการติรวจสัอบที�ปี้องกันการทุจริติ  มีกระบวนการในการปีระเมินความเสีั�ยง 
จากการทจุรติิคอรร์ปัีชุนั กำาห้นด้ชุอ่งทางการแจง้เบาะแสัและกระบวนการในการจดั้การกับเร่�องที�พื่นกังานห้รอ่ผูม้ส่ีัวนได้้เสีัยรอ้งเรยีน
ว่าอาจเป็ีนการกระทำาผิด้ และคุ้มครองพื่นักงานที�แจง้เบาะแสั รวมทั�งติิด้ติามปีระเมินผลการปีฏิิบัติิติามนโยบายการต่ิอต้ิานการทุจริติ
คอรร์ปัีชุนัเพ่ื่�อห้าแนวทางปีอ้งกันให้ม้ปีีระสิัทธุภิาพื่มากยิ�งข่�น

ทั�งนี� บรษัิัทฯ กำาห้นด้ให้ก้รรมการ ผู้บริห้าร และพื่นักงานของบรษัิัทฯ ทุกคนรบัทราบ ทำาความเข้าใจ และปีฏิิบัติิติามห้ลักการ แนวทาง 
การด้ำาเนนิการ และขอ้กำาห้นด้ต่ิาง ๆ  เกี�ยวกับนโยบายต่ิอต้ิานการทจุรติิคอรร์ปัีชุนัที�ระบุไว้ในคู่มอ่การกำากับด้แูลกิจการและจรรยาบรรณ
ทางธุุรกิจ เพ่ื่�อให้เ้ปี็นแนวทางในการปีฏิิบัติิงานและการตัิด้สิันใจในการด้ำาเนินธุุรกิจของกรรมการ ผู้บริห้าร และพื่นักงาน นอกจากนี�  
บรษัิัทฯ ยงักำาห้นด้ห้า้มมิให้ก้รรมการ ผู้บรหิ้าร และพื่นักงานของบรษัิัทฯ ห้รอ่บรษัิัทยอ่ย กระทำา ยอมรบั ห้รอ่สันับสันุนการกระทำาใด้ ๆ  
อันเขา้ขา่ยเปีน็การทจุรติิคอรร์ปัีชุนัทกุรูปีแบบไมว่่าทางติรงห้รอ่ทางอ้อม 

นอกจากนี� บรษัิัทฯ ยังเผยแพื่รเ่ชุงิปีลูกฝั่งให้พ้ื่นักงานทุกคนได้้รบัทราบและพ่ื่งปีฏิิบัติิจนเกิด้เป็ีนวัฒินธุรรมองค์กรด้้านความซึ่่�อสััติย ์ 
(Integrity) และบริษััทฯ ยังถ่อเป็ีนคำามั�นที�จะไม่ลงโทษัห้ร่อให้้ผลลบต่ิอพื่นักงานที�ปีฏิิเสัธุการทุจริติคอร์รัปีชุัน แม้การกระทำานั�น 
จะทำาให้้องค์กรสูัญ่เสีัยโอกาสัทางธุุรกิจ รายละเอียด้เกี�ยวกับนโยบายต่ิอต้ิานการทุจริติคอร์รัปีชุัน สัามารถศ่กษัาเพิื่�มเติิมได้้ใน  
https://www.sansiri.com/pdf/SustainabilityReport/01-sansiri-anticorruption-policy-TH.pdf
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 การอบรมและการส่ั�อสัาร

บรษัิัทฯ ให้ค้วามสัำาคัญ่กับการต่ิอต้ิานการทจุรติิคอรร์ปัีชุนั จง่มกีารให้ค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พื่นักงานอยา่งต่ิอเน่�อง โด้ยการปีฐมนิเทศ
พื่นักงานให้ม่ทุกคนจะได้้รับทราบข้อมูลเกี�ยวกับนโยบายกำากับดู้แลกิจการและจรรยาบรรณธุุรกิจ รวมทั�งนโยบายการต่ิอต้ิานทุจริติ
คอร์รัปีชุันของบริษััทฯ และจัด้ให้ม้ีการอบรมออนไลน์ (e-learning) และทำาแบบทด้สัอบภายห้ลังเข้าอบรมแล้วสัำาห้รับผู้บริห้ารและ 
พื่นักงานทั�วไปีเปีน็ปีระจำาทกุปีี

การส่ั�อสัารปีระชุาสััมพัื่นธุ์ถ่งผู้บริห้ารและพื่นักงานเกี�ยวกับนโยบายกำากับดู้แลกิจการและจรรยาบรรณธุุรกิจ รวมทั�ง การต่ิอต้ิาน 
การทจุรติิคอรร์ปัีชุนัอยา่งต่ิอเน่�อง เชุน่ นโยบายงด้รบัของขวัญ่ ขั�นติอนปีฏิิบติัิกรณีจำาเป็ีนต้ิองรบัของกำานัลจากคู่ค้าทางธุุรกิจ ผา่นทาง
ชุอ่งทางต่ิาง ๆ เชุน่ อีเมล เว็บไซึ่ต์ิบรษัิัทฯ ระบบ intranet ภายในบรษัิัทฯ เปีน็ต้ิน

การส่ั�อสัารปีระชุาสััมพัื่นธุถ่์งคู่ค้าทางธุุรกิจเกี�ยวกับนโยบายกำากับดู้แลกิจการและจรรยาบรรณธุุรกิจ รวมทั�งการต่ิอต้ิานการทุจริติ
คอร์รัปีชุัน เชุ่น นโยบายต่ิอต้ิานการทุจริติคอร์รัปีชุัน นโยบายงด้รับของขวัญ่ ห้นังส่ัอขอความร่วมม่องด้เว้นการให้้ของขวัญ่แก่  
กรรมการ ผูบ้รหิ้าร และพื่นักงาน ซึ่่�งจะเน้นยำาในชุว่งเทศกาลปีใีห้ม ่ผ่านทางชุอ่งทางที�ห้ลากห้ลาย เชุน่ อีเมล เว็บไซึ่ต์ิบรษัิัทฯ ส่ั�อออนไลน์  
โซึ่เชุยีลมเีดี้ยต่ิาง ๆ เปีน็ต้ิน

 การแจง้เบาะแสั

บรษัิัทฯ กำาห้นด้ให้ม้ีชุอ่งทางในการรอ้งเรยีน แจง้เบาะแสั ห้รอ่แสัด้งความคิด้เห้น็ เพ่ื่�อให้พ้ื่นักงานและผู้มีส่ัวนได้้เสีัยทุกฝ่่าย สัามารถ 
รอ้งเรยีน แจง้เบาะแสั ห้รอ่แสัด้งความคิด้เห้น็ เพ่ื่�อนำาไปีสู่ัการพัื่ฒินาบุคลากรและการปีรบัปีรุงการบรหิ้ารจดั้การ รวมทั�งการติรวจสัอบ
ข้อเท็จจรงิต่ิอไปี โด้ยบรษัิัทฯ จะรกัษัาข้อมูลของผู้แจง้เบาะแสัไว้เป็ีนความลับ ซึ่่�งจำากัด้เฉพื่าะผู้รบัผิด้ชุอบในการด้ำาเนินการติรวจสัอบ
เร่�องรอ้งเรยีนเท่านั�นที�จะเขา้ถ่งขอ้มูลดั้งกล่าวได้้ โด้ยมชีุอ่งทางการติิด้ต่ิอ ดั้งนี� 

  อ่เมล CG@sansiri.com

  ไปรุษัณย่ ์ โด้ยระบุห้นา้ซึ่องถ่งผูร้บัแจง้เบาะแสัท่านใด้ท่านห้น่�งและติามด้้วยที�อยู ่ดั้งนี� 
   - ปีระธุานคณะกรรมการกำากับด้แูลกิจการ (กรรมการอิสัระ) 
   - ปีระธุานคณะกรรมการติรวจสัอบ (กรรมการอิสัระ)  
   - เลขานุการบรษัิัท (สัำานกักฎห้มายและสัำานักเลขานกุารบรษัิัท)

   ที�อยู ่: บรษัิัท แสันสิัร ิจำากัด้ (มห้าชุน) 
     59 ซึ่อยรมิคลองพื่ระโขนง แขวงพื่ระโขนงเห้นอ่  
     เขติวัฒินา กรุงเทพื่มห้านคร 10110

      เวบ็ัไซต์ิ https://www.sansiri.com/thai/corporate-governance

อน่�ง คณะกรรมการบรษัิัทได้้กำากับดู้แลให้ม้ีกลไกและกระบวนการจดั้การข้อรอ้งเรยีนของผู้มีส่ัวนได้้เสีัย โด้ยมอบห้มายให้ฝ่้่ายจดั้การ 
เปี็นผู้รับผิด้ชุอบด้ำาเนินการผ่านห้น่วยงานที�จัด้ตัิ�งข่�นเปี็นการภายใน ได้้แก่ คณะกรรมการสัอบสัวนข้อเท็จจริง (Investigation  
Committee) เพ่ื่�อด้ำาเนนิการติิด้ติามความค่บห้นา้ แก้ไขปัีญ่ห้า ภายใต้ิห้ลักการที�ว่าบรษัิัทฯ จะให้ค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสั ผูร้อ้งเรยีน  
ผู้ให้ข้้อมูล ผู้เปี็นพื่ยาน ห้ร่อผู้ที�เกี�ยวข้องอ่�น ๆ ซึ่่�งบุคคลนั�นจะได้้รับการคุ้มครองสิัทธุจิากการปีกปี้องและเก็บรักษัาความลับ ข้อมูล  
และเอกสัารห้ลักฐานทกุปีระการ

ในปี ี2564 ไมป่ีรากฏิขอ้รอ้งเรยีนเกี�ยวกับการทจุรติิคอรร์ปัีชุนัห้รอ่การละเมดิ้นโยบายและแนวปีฏิิบติัิด้้านการกำากับด้แูลกิจการแต่ิอยา่งใด้

 

112 รายงานประจำาปี 2564 บรษัิท แสนสิร ิจำากัด (มหาชน) 
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