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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 9

ท่าน โดยได้รับการพิจารณาเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

คณะกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 ท่าน ซ่ึงมากกว่า

1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ โดยมีรายช่ือและข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามท่ี

บริษัทฯ ก าหนด สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

การแต่งต้ังกรรมการและการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทท่ีมีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการ

ถือหุน้ จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ปรากฏ

รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ 

 

สัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสะท้อนการถ่วงดุลอ านาจกันอย่าง

เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บรหิาร จ านวน 6 ท่าน 

(ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน 4 ท่าน ซ่ึงมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังคณะ เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต.) และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน 

 

อน่ึง กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร สามารถแสดงความเหน็เก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ  

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

เพ่ือให้การก ากับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง ช่วยพิจารณากล่ันกรองการด าเนินงานท่ีส าคัญ

เฉพาะเรื่องตามท่ีได้รับมอบหมาย และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ านาจพิจารณา

ตัดสินใจเรื่องส าคัญในบางเรื่องตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับ
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทใน

คณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหวัข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

 

บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพ่ือใหมี้การแบ่งแยก

บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน อน่ึง แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทน

จากผู้ถือหุ้นท่ีมิใช่กรรมการอิสระ แต่อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนโดยผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหน็ว่า โครงสร้างดังกล่าวมี

ความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจุดแข็งท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองได้ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ มายาวนาน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจ

พัฒนาอสังหารมิทรัพย์ สามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มท่ี พร้อมท้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด 

 

ประธานกรรมการเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามท่ี

กฎหมายก าหนด ซ่ึงรวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้บังคับ โดยยึดม่ันในจรรยาบรรณ

และนโยบายการก ากับดูแลกิจการเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

 

ท้ังน้ี ประธานกรรมการท าหน้าท่ี (1) ก ากับ ติดตาม และดูแลใหม่ั้นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร (2) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือ

ร่วมกับฝ่ายจัดการพร้อมท้ังท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 

ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุน้ได้แสดง

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ีในเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและเป็นอิสระ (3) 

ดูแลให้ม่ันใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี (4) สามารถอุทิศและจัดสรรเวลาให้ได้อย่าง

เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการให้

ความเหน็ได้อย่างอิสระ และ (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการ

ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้มีการด าเนินธุรกิจ

ตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ีใช้บังคับ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ รวมถึงการพิจารณาและให้
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ความเห็นชอบ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ 

เป็นต้น พร้อมท้ังติดตามดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความระมัดระวัง 

 

นอกจากอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี 

 

จริยธรรมธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต โดย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ท้ังน้ี มีการจัดท า 

“คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 

2562) ข้ึน เพ่ือวางมาตรฐานด้านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมแนวปฏิบัติท่ีดีใน

องค์กร รวมไปถึงกระบวนการด าเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเหน็ว่า หากทุกส่วนงานได้สะท้อนคณุค่าทางจริยธรรม

ผ่านการด าเนินงานและความมุ่งม่ันแล้ว ย่อมนับเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสรา้งความเช่ือม่ันใหแ้ก่บรษัิทฯ 

โดยได้ก าหนดความคาดหวังท่ีองค์กรมีต่อพนักงานทุกคน รวมถึงการท่ีพนักงานทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการ 

แนวปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ท่ีถ่ายทอดไว้ในคู่มือดังกล่าว โดยบริษัทฯ ถือเป็นส่ิงส าคัญย่ิงท่ี

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามหลักการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรท่ีดีตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย และเน้นย้าให้

เหน็ถึงเหตุผลว่าท าไมผู้มีส่วนได้เสียจงึได้เช่ือและไว้วางใจในบริษัทฯ ของเรา และในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วนได้

เสียยังสามารถก าหนดความคาดหวังในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้จากหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก าหนด

ไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย  

 

ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันในจริยธรรม ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจรติ 

บริษัทฯ จึงก าหนดให ้“Integrity - ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ ต่อตนเองและองค์กร” เป็นหน่ึงในวัฒนธรรมองค์กรท่ี

ส าคัญ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการและการ

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

รวมท้ังก ากับดูแลให้กลุ่มแสนสิริด าเนินธุรกิจใหส้อดคล้องกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ  

ของภาครัฐ รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการตามท่ีองค์กรก าหนด และให้ส่ือสารนโยบายดังกล่าวใหแ้ก่ฝ่าย

จัดการและพนักงานในทุกระดับอย่างสม่าเสมอ เพ่ือใหผู้้ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกับผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

สม่าเสมอ นอกจากน้ี ในการปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) 

รวมถึงตัดสินใจและท ารายการโดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ด้วย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี  

 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคน และการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้ันตอนการอนุมัติ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง

คู่มือก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดให้มีระบบการรายงานเป็นล าดับข้ันต่อ

ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังติดตามดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุน้ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริตและความ

ระมัดระวัง 

 การเข้าท านิติกรรมสัญญาใด ๆ  จะต้องผ่านการอนุมัติตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายและ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงระเบียบอ านาจอนุมัติการด าเนินการของบริษัทฯ ด้วย 

 

อน่ึง การท ารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหค้วามเหน็ก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุน้ (กรณี

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญอย่างครบถ้วน

และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามท่ีกฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแล

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก าหนดใหใ้นกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตก

ลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการท า

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

แล้วแต่กรณี ใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวก าหนดในเรื่องน้ัน ๆ ด้วย  

 

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และได้

พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length 

Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปีและ

แบบ 56-1 แล้ว นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้ารว่มใน

กระบวนการตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องท่ีอาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

และบุคคลเหล่าน้ัน 

 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับกิจการท่ีบริษัทฯ ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน ท้ังใน

ระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย ธุรกิจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมท้ังได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการ

ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้
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ทรัพย์สินของบริษัทฯ ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล

ออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยังมีการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานท่ี

รับผิดชอบ 

  

บริษัทฯ ได้จัดใหมี้การตรวจสอบเพ่ือใหม่ั้นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคัญของ

บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมี

ความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงก าหนดใหมี้การ

รายงานการด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลงานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ใหค้วามส าคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการก าหนด

และประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงความ

เส่ียงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมอบให้ฝ่ายจัดการด าเนินการเพ่ือประเมินความเส่ียงและ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย รวมท้ังการ

แข่งขันในอุตสาหกรรม และก าหนดมาตรการเพ่ือจัดการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ 

 

อน่ึง บริษัทฯ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพ่ือ

สอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ซ่ึงมี

รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 

“โครงสร้างการจัดการ” 

  

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก าหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการบริษัท รวมท้ังก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ

น าเสนอท่ีประชุม ผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

กลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคัญของบริษัทฯ ได้รับการส่ือสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ทุกคน ผ่านเครื่องมือหรือช่องทางในการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับเน้ือหา เช่น ระดับผู้บริหารจะ

ส่ือสารผ่านการประชุม Corporate Planning เป็นประจ าทุก 6 เดือน เป็นต้น ส าหรับในระดับพนักงานท้ังใน

ส่วนของส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา และพนักงานประจ าโครงการจะส่ือสารผ่านสายการบังคับบัญชา

ตามล าดับ รวมท้ังการก าหนดเน้ือหาไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศ การจัดอบรมสัมมนา การส่ือสารภายใน

องค์กร (ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ) การเรียนในระบบ E-learning การใช้อีเมล การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสรมิ

และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติและความ

คืบหน้า ตลอดจนรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าแก่ฝ่ายจัดการเป็น

ประจ าทุกไตรมาส 
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การดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ 

ในเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการจะได้รับทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทส าหรับการประชุม

ในรอบปีถัดไปเป็นการล่วงหน้า ท้ังน้ี เพ่ือใหค้ณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมีประสิทธภิาพ

และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระมีระยะเวลาพิจารณาท่ี

เพียงพอเหมาะสม ซ่ึงกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพ่ือใหมี้เวลา

ศึกษาข้อมูล 

 

อน่ึง ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทข้ึน จ านวน 15 ครั้ง รายละเอียดปรากฏ

ตามหวัข้อโครงสร้างการจัดการ : ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

การแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร 

 

การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการท่ีเป็น

อิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) จ านวน 3 ท่าน ท าหน้าท่ีก าหนดโครงสร้างและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน  

 

ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งต้ังเพ่ิม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหา

บุคคลโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ มีประวัติการท างานท่ีดี

วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมท้ังมีคณุธรรมจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากน้ี ยัง

ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดท าแบบแสดง

องค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา

โดยพิจารณาจากทักษะจ าเป็นท่ียังขาด รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและ

โครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้จ ากัดเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ

ศาสนา หรือความแตกต่างอ่ืนใด  

 

คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนมีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ อันเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังน้ี 
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หลังจากน้ัน จะจัดให้มีการประชุม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้ได้กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ รวมถึง

กล่ันกรองและตรวจสอบรายช่ือผู้ท่ีจะเสนอช่ือเป็นกรรมการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ว่าไม่ได้เป็นผู้ท่ี

ถูกข้ึนบัญชีด าหรือถอดถอนจากบัญชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจัดท าข้ึน และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ต่อไป 

 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหห้นังสือเชิญประชุมผู้ถือหุน้ มีข้อมูลอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลท่ี

ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตัดสินใจ อันได้แก่ ช่ือ-ช่ือสกุล ประวัติ ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอ

แต่งต้ัง จ านวนวาระ/จ านวนปีท่ีกรรมการรายเดิมน้ันเคยด ารงต าแหน่ง การถือหุน้ในบริษัท จ านวนครั้งใน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา การด ารงต าแหน่งใน

กิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนด้วย กรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง

น้ันมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หรือไม่ เป็นต้น 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก าหนดใหมี้การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงรวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหากรรมการด้วย 
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โดยหากเป็นการเสนอแต่งต้ังกรรมการรายเดิมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ก็จะพิจารณาโดย

ค านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว ประกอบกับผลคะแนนประเมินกรรมการด้วย 

อน่ึง การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณี

ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผู้เลือกบุคคล

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการใหอ้ยู่ในต าแหน่งได้

เพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะ

เหลือน้อยกว่าสองเดือน  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีหลักในด้านการสรรหากรรมการ และ/หรอื ผู้บริหาร

ระดับสูง เช่น ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้ ารง

ต าแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น โดยจะเสนอแนะความเหน็ต่อคณะกรรมการบริษัท 

และขอความเหน็ชอบ  ท้ังน้ี ในการเสนอบุคคลท่ีสมควรใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการน้ัน จะได้เสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุน้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป 

 

วิธีการเลือกต้ังกรรมการผ่านท่ีประชุมผู้ถือหุน้  

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการ  ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในมาตรา 70 วรรค 1  

แหง่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ว่า จะต้องได้รับความเหน็ชอบโดยเสียงข้างมากของท่ีประชุมผู้ถือหุน้ในการประชุมน้ัน โดยใหผู้้

ถือหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงหุน้เท่ากับหน่ึงเสียง โดยจะเลือกต้ังเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ได้

ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุน้เหน็สมควร แต่ผู้ถือหุน้แต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่คนใดหรือคณะใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ โดยท่ีในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 

ทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รับเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ได้ 

 

การคัดเลือกกรรมการอิสระ   

บริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดังน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี ใหนั้บรวมการถือหุน้

ของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายน้ัน ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหติหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ี

เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้ราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุน้ท่ีมีนัยส าคัญ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

ผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ

หุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทรว่ม 

ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯบริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ท่ี

มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้ใหบ้ริการทางวิชาชีพน้ันด้วย 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุน้ราย

ใหญ่ หรือผู้ถือหุน้ซ่ึงเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ

บริษัทฯ 

 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ

อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตั้ดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการ

ตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

 

ท้ังน้ี นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อก าหนดข้ันต่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงบทบาท และความ

รับผิดชอบ รวมถึงเพ่ือใหก้รรมการใหม่ได้รับทราบเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ลักษณะ แนวทางการ

ด าเนินธุรกิจ และการส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ตลอดจน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง คู่มือก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลอ่ืนท่ีจ าเป็นและ

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอคู่มือกรรมการ เอกสารและ
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ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่น ข้อบังคับของบริษัทฯ โครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างผู้ถือหุน้ รายงานประจ าปี แบบ 56-1 ผลการด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี กฎเกณฑ์ต่างๆ

รวมท้ังข้อมูลอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซ่ึง

ในปี 2562 ไม่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แต่อย่างใด 

 

สรุปภาพรวมองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

 
                               

  

กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และ

ประเมินผลงานของคณะกรรมการท้ังคณะในแต่ละปี ท้ังน้ี การประเมินผลงานของคณะกรรมการในแต่ละปีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ และหาแนวทางในการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินส าหรับปีถัดไป 
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คณะกรรมการบริษัทได้ท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แนวทางของตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยจัดใหมี้การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) ซ่ึงเลขานุการบริษัทจะเป็น

ผู้จัดส่งแบบประเมินและรวบรวมรายงานสรุปผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือร่วมกันพิจารณา

ผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คือ

คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเย่ียม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี 

คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และคะแนนต่ากว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง 

 

อน่ึง คณะกรรมการบริษัทได้ท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2562 ซ่ึงสรุปผลการประเมิน ดังน้ี  

 

1. คณะกรรมการบริษัท 

1.1 การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)  

มีหัวข้อท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ

ประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 96.3 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 

1.2 การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท (ท้ังคณะ) 

มีหัวข้อท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ

ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เรื่องอ่ืน 

ๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของ

กรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม  

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

มีหวัข้อท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ 

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงสรุปผลการประเมิน ดังน้ี 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 99.3

อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 

2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 97.6 อยู่ในเกณฑ์ดี

เย่ียม 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 99.4 อยู่ในเกณฑ์ดี

เย่ียม 

2.5 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม (CSR) (ท้ังคณะ) มี

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 

2.6 คณะกรรมการลงทุน (ท้ังคณะ) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 92.8 อยู่ในเกณฑ์ดีเย่ียม 
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ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้น าผลประเมินการปฏิบัติงานของ   

คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี นอกเหนือจากผลการด าเนินงานของบริษัทและเกณฑ์พิจารณาอ่ืน ๆ ด้วย 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ังผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลขานุการบรษัิท 

เพ่ือช่วยสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการบริษัทให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อีกท้ังปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจท่ีคณะกรรมการบรษัิทจะต้องทราบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นายนพพร  บุญถนอม ให้

ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันท่ี 13 สิงหาคม 2551 รายละเอียดประวัติและข้อมูลปรากฎอยู่ใน

หมวดโครงสร้างการจัดการ โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัท ดังน้ี 

1) ให้ค าแนะน าด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการต้องรับทราบ

และปฏิบัติ รวมท้ังมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ 

2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3) จัดท าสรุปเรื่องท่ีอยู่ภายใต้อ านาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

4) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุน้ 

5) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง 

6) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารเก่ียวกับทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุน้ และรายงานการประชุมผู้ถือหุน้ 

7) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

8) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับ

เดียวกับภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบัติท่ีต้องการและ

ได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้แล้ว  

 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนข้ึน ประกอบด้วยกรรมการท่ี

เป็นอิสระและมิได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) จ านวน 3 ท่าน ท าหน้า ท่ีก าหนดนโยบาย

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือใหผู้้ถือ

หุน้และผู้มีส่วนได้เสียม่ันใจได้ถึงตัวบุคคลท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพเหมาะสมตรง

กับความต้องการของบริษัทฯ ตามหลักของบรรษัทภิบาลท่ีดี รวมไปถึงรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
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ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกท้ังเป็นการตอบแทนและเพ่ือจูงใจ

บุคคลท่ีช่วยใหง้านของบริษัทฯ ประสบผลส าเร็จ 

 

ในส่วนของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัว

เงินและมิใช่ตัวเงินน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใน

ระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ซ่ึงประกอบด้วย เบ้ียประชุมและเงินเดือน นอกจากน้ี มีค่าตอบแทนพิเศษส าหรบักรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บรหิาร

ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการ จะมีการน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณา

อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการ

จัดการ” หวัข้อย่อย “ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2562” 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 

 การพัฒนากรรมการ 

 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญของกรรมการซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคัญในการก าหนดแนวทาง

นโยบายและแผนงานในการท่ีจะท าให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในทางธุรกิจ และดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงได้ไว้วางใจแต่งต้ังกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีในการ

ก าหนดนโยบาย และก ากับดูแลการท างานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายในการ

พัฒนากรรมการทุกท่านใหมี้ความรอบรู้ในเรื่องท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกับการท างานอย่าง

ต่อเน่ืองและสม่าเสมอ โดยการสนับสนุนและส่งเสริมท้ังในด้านของการจัดสรรเวลาและ

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องใหก้รรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร รวมท้ัง ผู้ปฏิบัติงานด้าน

เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น เพ่ือใหผู้้เข้า

อบรม สัมมนา ดังกล่าวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความ

รับผิดชอบ รวมท้ังข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี อันจะน าไปสู่การ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

 

นอกจากน้ี หากมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู้รับผิดชอบ

งานด้านเลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือส่งเสริม

ใหก้รรมการได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เช่น 

คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในเรื่องภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการรายงานการ

ถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 เป็นต้น อันเป็นข้อมูล

รายละเอียดของภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีกรรมการต้องยึดถือและ

ปฏิบัติ รวมท้ังในส่วนท่ีเป็นข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการ

ท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 

 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาผู้บริหารท้ังในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพ่ือการสืบ

ทอดงานอย่างต่อเน่ือง โดยในการวางแผนและการท างานในส่วนต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในแง่

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิน ตลอดจนงานในส่วนสนับสนุน

ท้ังหลาย จะก าหนดใหมี้กลุ่มคณะท างานท่ีประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารในแต่

ละสายงานมาประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการท างานและการประสานงาน ซ่ึงอาจมีหลาย

คณะตามความเหมาะสม เช่น คณะท างานในการพิจารณาโครงการใหม่ โดยจะท าหน้าท่ีใน

การพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนซ้ือท่ีดินหรือลงทุนอ่ืน ๆ  หรือคณะท างานท่ีพิจารณา

เก่ียวกับการเงินของบรษัิทฯ หรือคณะท างานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เป็นต้น 

โดยในคณะท างานเหล่าน้ีจะประกอบด้วยประธานอ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็น

แกนหลัก และมีบรรดาผู้บริหารอ่ืน ๆ  ในระดับต่าง ๆ  ของสายงานท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์

กันเข้าร่วมในการท างานในกลุ่มคณะท างานแต่ละคณะ ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือม่ันว่า ด้วยแนวทางใน

การท างานดังกล่าวน้ีจะเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการท างานของผู้บริหาร

อย่างมาก เน่ืองจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดแผนและการปฏิบัติงาน 

และได้เห็นและสัมผัสการท างานของผู้บริหารในสายงานอ่ืน ๆ  ด้วย นอกจากน้ี ยังได้มี

โอกาสศึกษาและได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานจากผู้บริหารระดับสูงในการ

ปฏิบัติงานจริงด้วย จะเหน็ว่า วิธีการท างานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้บริหารท่ีดี

แล้ว ยังจะท าให้งานมีความต่อเน่ือง สามารถสืบทอดงาน และถ่ายโอนความรับผิดชอบ

ระหว่างผู้บริหารท้ังในระดับเดียวกันในต่างสายงาน และจากผู้บริหารระดับสูงได้โดย

คล่องตัว เน่ืองจากไม่ยึดติดกับตัวบุคคล เป็นการท างานในลักษณะของทีม การท่ีได้ร่วมอยู่

ในกลุ่มคณะท างานแต่ละคณะท่ีท างานสอดประสานกัน ท าให้มีการสืบทอดงานอย่างค่อย

เป็นค่อยไปในลักษณะของการท างานร่วมกันซ่ึงจะได้ศึกษาและถ่ายทอดงาน รวมท้ังความ

รับผิดชอบท่ีส าคัญไปพร้อมกัน  

 

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รับผิดชอบในการศึกษาและก าหนดกรอบด าเนินการท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ พร้อมท้ังจัดใหมี้การ

จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและแผนพัฒนาส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ท้ังน้ี 
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เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทฯ ด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

บริษัทฯ และเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยมีแนวทางดังน้ี 

 

หากต าแหน่งประธานอ านวยการหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ ว่างลงหรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้บริหารในระดับใกล้เคียงหรือระดับ

รองเป็นผู้รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี

บริษัทฯ ก าหนด โดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

รวมถึงวิสัยทัศน์และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

 

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการตาม

โครงการ Successor Development Programme ดังน้ี 

1) วิเคราะหส์ถานการณ์ด้านการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในด้านกลยุทธ์ นโยบาย 

และแผนการลงทุน รวมถึงแผนงานการขยายตัวทางธุรกิจ 

2) ก าหนดต าแหน่งงานหลักในการสืบทอดต าแหน่ง โดยพิจารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) 

Core Business (2) Critical Task และ (3) Specialised Leadership 

3) ก าหนดคุณสมบัติท่ีจ า เป็นต่อต าแหน่ง (Successor Profile)  เช่น  ความรู้  

ความสามารถ และทักษะจ าเป็นท่ีต้องมีในต าแหน่ง ก าหนดความสามารถ 

(Competency)  ท่ีส า คัญต่อการท างาน คุณลักษณะของผู้ด ารงต าแหน่ง 

การศึกษา Culture Competency รวมท้ังประวัติการท างาน ตลอดจนบทบาท

หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งปัจจุบันและในอนาคต 

4) คัดเลือกผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Candidate) 

5) ประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดต าแหน่ง 

6) พัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง โดยจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล ( Individual 

Development Plan) 

 

ส าหรับผู้บริหารระดับกลางน้ัน บริษัทฯ มีการพัฒนาและจัดท าแผนการสืบทอดงานอย่าง

ต่อเน่ืองเช่นกัน โดยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานจะต้องพิจารณาและสนับสนุนให้

ผู้บริหารในระดับกลางและพนักงานในสายงานได้มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้

สามารถรับผิดชอบงานด้านการบริหารและท างานแทนตนได้ โดยท่ีผู้บริหารระดับกลางท่ีมี

ศักยภาพในทุกสายงานจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SLP (Sansiri 

Leadership Programme)  ซ่ึง เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุน

เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร โดย

พนักงานจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึงการท่ีจะเป็น

ผู้น าท่ีดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างเครือข่าย (Network) ใน

การประสานงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการท างานในระหว่างสายงานต่าง ๆ  ได้

ด้วย เน่ืองจากพนักงานท่ีเข้าร่วมโครงการต้องเข้าเรียนและท ากิจกรรมร่วมกัน ในส่วน

ของพนักงานในระดับต่าลงมา บริษัทฯ จะมีโครงการค้นหาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง โดยจะ
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เป็นการคุยกันในระหว่างผู้บริหารระดับสูงในสายงานต่าง ๆ  ท่ีท างานเก่ียวข้องกัน ท าการ

คัดเลือกพนักงานท่ีมีทักษะการท างานและทัศนคติท่ีดีเข้ามาร่วมฝึกอบรมในลักษณะ On 

the Job Training เพ่ือใหส้ามารถเติบโตข้ึนเป็นผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางตามล าดับ  

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ใหกั้บพนักงานในการน าไปใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง ซ่ึงผู้บริหารระดับกลางทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนในโครงการอบรม

สัมมนาท่ีส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้น าและการบริหารงาน 

 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังประธานอ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารสายงาน

การเงินและสนับสนุนธุรกิจ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้า

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ซ่ึงบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังใหเ้ป็นกรรมการใน

บริษัทย่อย มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทท่ีตนด ารงต าแหน่งกรรมการ และก ากับดูแล

ใหมี้การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา

จัดท างบการเงินรวมได้ทันตามก าหนด รวมท้ังก ากับดูแลใหน้โยบายท่ีส าคัญของบริษัทย่อยมีการด าเนินการ

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือหลักทรัพย์ตามนิยามของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ลงนามรับทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันท าการ นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยใหล้ง

นามต้ังแต่เม่ือแรกเข้ารับต าแหน่ง รวมท้ังส่งส าเนารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ 

ในทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงท่ีท าใหบ้ริษัทฯ สามารถตรวจสอบว่ามีการซ้ือขายหุน้

โดยการใช้ข้อมูลภายในของบุคคลดังกล่าว 

 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญของบริษัทฯ ไว้ โดย

บริษัทฯ ได้แจ้งใหค้ณะกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ ท่ีมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน

ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ัน 

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน พร้อมท้ังก าชับให้มีการเปิดเผยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

ดังกล่าวเท่าน้ัน โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใหแ้ก่ผู้บริหารอ่ืนพรอ้ม ๆ  กับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ เช่ือว่า หากเกิดการน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ส่วน

ตน จะสามารถก าหนดขอบเขตในการสอบสวนและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

 

บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรอย่างต่อเน่ืองตามหลักการ

และมาตรฐานสากล (COSO-ERM) ภายใต้แนวคิดท่ีว่า การบริหารความเส่ียงไม่ใช่กิจกรรมท่ีถูกแยกออก

จากกิจกรรมหรือกระบวนการหลักขององค์กร แต่ถือเป็นส่วนหน่ึงในการก ากับดูแลกิจการ การวางแผน 

และการก าหนดกลยุทธท้ั์งในระดับฝ่ายงานและระดับองค์กร ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบรษัิท 

ท่ีมอบหมายแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดย่อยใหมี้หน้าท่ี

ดูแลบริหารงานด้านความเส่ียงเชิงนโยบาย และการก ากับจนเกิดความม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

วิธีการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ด าเนินการขับเคล่ือนและสนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียงโดย

ทีมส่วนงานบริหารความเส่ียงและผู้ดูแลความเส่ียงจากแต่ละส่วนงานธุรกิจ ด้วยการพิจารณาปัจจัย

ภายนอกและภายในองค์กรท้ังทางด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบข้อบังคับ ประกอบกับหลักเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์ความเส่ียงในมุมของโอกาสและผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความเส่ียง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของการก าหนดมาตรการควบคุม และ/หรือ ลดระดับ

ความเส่ียงจนอยู่ในระดับท่ีบริษัทฯ  ยอมรับได้ ตลอดจนการจัดท าทะเบียนความเส่ียงในระดับฝ่ายงานและ

ระดับองค์กร ท่ีจะถูกรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุด

ย่อยในทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ านวน 3 

ท่าน ซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะท าหน้าท่ีสอบทานความ

น่าเช่ือถือของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้

พิจารณาตัดสินใจในการด าเนินกิจการใด ๆ  ของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์

แหง่ประเทศไทย โดยในแต่ละรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดใหมี้การประชุมท้ังส้ินอย่างน้อย 4 ครั้ง

เพ่ือพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือน าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ พร้อมท้ังให้

ข้อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ติดตาม และสอบทาน

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ พร้อมท้ังสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ ทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนท่ีเก่ียวกับขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี รวมท้ังก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยมี

มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามเหน็ถึงความเพียงพอของระบบ

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในซ่ึงเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

  

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมูลท่ีมีผลต่อราคาหลักทรพัย์

และข้อมูลเชิงการแข่งขันเพ่ือความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความม่ันคงปลอดภัย โดยควบคุมการ

เข้าถึงใหท้ าได้เฉพาะผู้ท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน และมีการทบทวนสิทธใินการเข้าถึงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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เพ่ือเป็นการป้องกันและติดตามการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ

คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนด

นโยบายและข้ันตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย โดยก าหนดใหใ้นกรณีท่ีบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการ

ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตาม

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บังคับกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

โดยในส่วนของราคาและเงื่อนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้

เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญาเหตุผล/ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ท้ังน้ี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดท่ีมีส่วนได้เสีย จะไม่ได้รับอนุญาตใหเ้ข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจหรอื

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องท่ีอาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคลเหล่าน้ัน 

นอกจากน้ี ในการด าเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผู้รับมอบอ านาจสามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

ลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 


