การกากั บดูแลกิ จการที่ ดี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท
ข้ อบั ง คั บของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษั ทฯ ประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่ น้อยกว่ า 9
ท่ า น โดยได้ รั บการพิ จ ารณาเลื อกตั้ ง จากที่ ประชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อหุ้น และกรรมการไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการทั้ งหมดต้องมี ถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่ าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่ าน ซึ่งมากกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยมี รายชื่อและข้อมู ลกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ ยวกับ
กรรมการและผู้ บริหารของบริษั ทฯ ซึ่ ง กรรมการอิ สระทุ กท่ านมี คุ ณสมบั ติค วามเป็ นอิ สระครบถ้ วนตามที่
บริษัทฯ กาหนด สามารถปฏิบัติหน้ าที่ กรรมการอิสระได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
การแต่งตั้งกรรมการและการคั ดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึ งการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริษัทที่ มีความหลากหลาย และข้อมู ลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวั ติการศึ กษา ประสบการณ์ สั ดส่ วนการ
ถื อหุน
้ จานวนปีที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ และการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปรากฏ
รายละเอียดอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการ
สั ดส่ วนระหว่ างกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและกรรมการที่ไม่ เป็นผู้บริหารที่ สะท้ อนการถ่ วงดุลอานาจกั นอย่าง
เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท มี จานวน 11 ท่ าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ เป็นผู้ บริหาร จานวน 6 ท่าน
(ในจานวนนี้ เป็นกรรมการที่ เป็นอิสระ จานวน 4 ท่ าน ซึ่งมากกว่ า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ งคณะ เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานั กงาน ก.ล.ต.) และกรรมการที่ เป็นผู้ บริหาร จานวน 5 ท่ าน
อนึ่ ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถแสดงความเห็นเกี่ ยวกั บการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการชุ ดย่ อย
เพื่ อให้ ก ารก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปอย่ า งทั่ วถึ ง และสอดคล้ อ งตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการบริ ษั ทได้ แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการชุ ดย่ อย ซึ่ ง มี บทบาทหน้ าที่ สนั บสนุ นการปฏิ บัติหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อพิ จ ารณาประเด็นเฉพาะเรื่ อง ช่ ว ยพิ จ ารณากลั่ นกรองการดาเนิ นงานที่ สาคั ญ
เฉพาะเรื่องตามที่ ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่ คณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนมี อานาจพิ จารณา
ตั ดสิ น ใจเรื่ องส าคั ญในบางเรื่ องตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ให้อานาจไว้ ทั้ ง นี้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
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สรุ ปการดารงตาแหน่ ง ของกรรมการในคณะกรรมการชุ ดต่ า ง ๆ

หมายเหตุ :

C

หมายถึ ง

ประธาน

M

หมายถึ ง

กรรมการ

(1)

(ข้ อมู ล สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562)

นายอภิ ชาติ จูตระกูล ได้รับแต่งตั้ งให้ด ารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริษั ทแทน นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ซึ่งพ้ นจากตาแหน่ งกรรมการ
ตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ ถือ หุ้น ประจาปี 2562 เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2562
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สรุ ปการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในปี 2562 ของคณะกรรมการบริ ษั ท
ในรอบปี 2562 มี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

หมายเหตุ : (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามวาระ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถอ
ื หุน
้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

นอกจากนี้ เพื่ อให้เป็ น ไปตามหลั กการกากั บดู แลกิ จการที่ ดี คณะกรรมการบริ ษัทยั งได้ กาหนดให้มีการจัด
ประชุ ม ระหว่ า งกรรมการที่ ไม่ เป็ น ผู้ บริ หาร เพื่ อร่ ว มให้เสนอข้ อคิ ดเห็น และแนวทางในการบริหารจัดการ
รวมทั้ ง การดาเนิ นธุ รกิ จของบริษั ท โดยในปี 2562 มี ก ารประชุมระหว่ างกรรมการที่ ไม่เป็นผู้ บริหาร 1 ครั้ง
เมื่ อวั น ที่ 12 ธั น วาคม 2562 โดยมี ก ารสรุ ป ประเด็ น การพิ จ ารณาและข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ให้
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการรับทราบเพื่ อนาไปพั ฒนาการดาเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องต่อไป
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้ จั ดการใหญ่
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ เป็ นบุคคลคนเดี ยวกั น เพื่ อให้มีการแบ่งแยก
บทบาทอย่างชัดเจนและมี การถ่ วงดุลอานาจในการดาเนิ นงาน อนึ่ ง แม้ ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทน
จากผู้ ถื อหุ้ น ที่ มิ ใ ช่ ก รรมการอิ ส ระ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จากการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสร รหาและ
พิ จารณาค่ าตอบแทนโดยผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมี ความเห็นว่ า โครงสร้างดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกั บลั กษณะการประกอบธุ ร กิ จ ของบริษั ทฯ และเป็ น จุ ดแข็ งที่ จ ะช่ วยส่ งเสริ มให้การดาเนิ น
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ธุ รกิ จของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จและมี การเติบโตอย่างต่อเนื่ องได้ เนื่ องจากประธานกรรมการเป็นผู้มี
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บธุ ร กิ จของบริ ษัท ฯ มายาวนาน มี ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ
พั ฒนาอสั งหาริมทรัพย์ สามารถอุ ทิศเวลาให้แก่ บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้ งได้ปฏิบัติหน้ าที่โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ ของผู้ มีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ ายมาโดยตลอด
ประธานกรรมการเป็ นผู้ นาของคณะกรรมการบริษั ท มี หน้ า ที่ และความรับผิ ดชอบในฐานะกรรมการตามที่
กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึ งข้อบังคั บของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ อ่ น
ื ๆ ที่ ใช้บังคั บ โดยยึดมั่ นในจรรยาบรรณ
และนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่ อเป็นแบบอย่างที่ ดีให้แก่ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนั กงานของบริษัทฯ
ทั้ งนี้ ประธานกรรมการทาหน้ าที่ (1) กากั บ ติดตาม และดูแลให้ม่ ั นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพ บรรลุตาม
วั ตถุ ประสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ขององค์ กร (2) ก าหนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ทโดยหารือ
ร่ ว มกั บฝ่ า ยจั ดการพร้ อมทั้ งท าหน้ า ที่ เป็ น ประธานในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษั ท และที่ ประชุ ม ผู้ ถือหุน
้
ควบคุ มดู แลการประชุ มดังกล่ าวให้ดาเนิ นไปอย่ างเรี ยบร้ อย เปิ ดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุน
้ ได้แสดง
ความคิ ดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่ างเต็มที่ ในเชิ งสร้างสรรค์ ภายใต้ก ฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องและเป็ นอิ สระ (3)
ดู แ ลให้ม่ ั นใจว่ า กรรมการทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการส่ งเสริมให้เกิ ดวั ฒนธรรมองค์ กรที่ มีจริยธรรมและการ
ก ากั บดู แ ลกิ จ การที่ ดี และประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี (4) สามารถอุ ทิ ศ และจั ดสรรเวลาให้ไ ด้ อย่ า ง
เพี ยงพอ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่อการดาเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ (5) ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ก รรมการให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ และ (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่ เป็นผู้ บริหารและกรรมการ
ที่ ไม่ เป็นผู้ บริหาร และระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
กรรมการผู้ จัดการใหญ่มีหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการบริ หารและจัดการบริษั ทฯ ให้มี การดาเนิ นธุ รกิ จ
ตามแผนกลยุทธ์ วิ สัยทั ศน์ และพั นธกิ จที่กาหนดไว้ โดยมี ขอบเขตอานาจหน้ าที่ภายใต้กฎหมาย วั ตถุ ประสงค์
และข้อบังคั บของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ ถือหุน
้
หน้ า ที่ แ ละความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมี ภารกิ จและความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย
วั ตถุ ประสงค์ ข้อบังคั บ กฎเกณฑ์ ที่ใช้บังคั บ ตลอดจนมติของที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้ รวมถึ งการพิ จารณาและให้
ความเห็นชอบ ในการกาหนดนโยบายและทิ ศทางการบริ หารจัดการ เป้ า หมายทางการเงิน และงบประมาณ
เป็ น ต้ น พร้ อมทั้ ง ติ ดตามดู แลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ อย่ า งมี ประสิ ทธิภาพ เพื่ อ
ประโยชน์ สูงสุ ดของผู้ ถือหุน
้ ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุ จริตและความระมั ดระวั ง
นอกจากอานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการที่ บริษั ทฯ ได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่ วนของโครงสร้ างการจั ดการแล้ว
คณะกรรมการบริษัทยังมี บทบาทสาคั ญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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จริยธรรมธุ รกิ จ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายอย่ า งชั ดเจนในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ยธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต โดย
คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนั กงานทุ กคนจะต้องปฏิบัติหน้ าที่ ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต ทั้ งนี้ มี การจัดทา
“คู่มือการกากั บดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ ” (ฉบับทบทวนและปรับปรุ งล่าสุ ดเมื่ อวั นที่ 11 มกราคม
2562) ขึ้ น เพื่ อวางมาตรฐานด้ านจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษัทฯ และส่ งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีใน
องค์ กร รวมไปถึ งกระบวนการดาเนินธุ รกิจ ด้วยเล็งเห็นว่ า หากทุ กส่ วนงานได้สะท้ อนคุณค่ าทางจริยธรรม
ผ่ านการดาเนิ นงานและความมุ่งมั่นแล้ว ย่อมนั บเป็นส่ วนสาคั ญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่ นให้แก่ บริษัทฯ
โดยได้กาหนดความคาดหวั งที่ องค์ กรมีต่อพนักงานทุกคน รวมถึ งการที่พนักงานทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการ
แนวปฏิบัติ และเจตนารมณ์ของบริ ษัทฯ ที่ ถ่ า ยทอดไว้ ในคู่มือดั งกล่ าว โดยบริ ษั ทฯ ถื อเป็ นสิ่ งสาคั ญยิ่งที่
พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การต่ า ง ๆ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะเสริ ม สร้ า ง
วั ฒนธรรมองค์กรที่ดีตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเน้ นย้าให้
เห็นถึ งเหตุผลว่ าทาไมผู้ มีส่วนได้เสี ยจึงได้เชื่อและไว้ วางใจในบริษัทฯ ของเรา และในขณะเดียวกั น ผู้ มีส่วนได้
เสี ยยังสามารถกาหนดความคาดหวั งในการดาเนิ นธุ รกิ จกั บบริษัทฯ ได้จากหลักการและแนวปฏิบัติที่กาหนด
ไว้ ในคู่มือฉบับดังกล่าวด้วย
ทั้ งนี้ เพื่ อเป็นการเสริมสร้างวั ฒนธรรมองค์ กรที่ ยึดมั่ นในจริยธรรม ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต
บริษัทฯ จึงกาหนดให้ “Integrity - ซื่อตรง ซื่อสั ตย์ ต่อตนเองและองค์ กร” เป็นหนึ่ งในวั ฒนธรรมองค์กรที่
ส าคั ญ โดยมี ค ณะกรรมการบริ ษั ทเป็ นแบบอย่ างที่ ดีในการปฏิ บัติตามหลั กการกากั บดู แลกิ จการและการ
ปฏิ บัติหน้ าที่ ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส เพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสี ยทุ กฝ่ าย
รวมทั้ งกากั บดู แลให้กลุ่ มแสนสิ ริ ดาเนิ นธุ ร กิ จให้สอดคล้ องกั บกฎ ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ และข้ อบั งคั บต่าง ๆ
ของภาครั ฐ รวมทั้ งปฏิ บัติหน้ าที่ กรรมการตามที่ องค์ กรกาหนด และให้ส่ ื อสารนโยบายดั งกล่ าวให้แก่ ฝ่าย
จัดการและพนั กงานในทุ กระดับอย่างสม่าเสมอ เพื่ อให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องยึดถื อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้ า ที่
ตามภารกิ จของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสั ตย์ สุ จริต และเที่ ยงธรรม ทั้ งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้ มีส่ วนได้
เสี ยทุ กกลุ่ม สาธารณชน และสั งคม โดยมี การติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวกั บผู้ที่เกี่ ยวข้องอย่าง
สม่าเสมอ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติงานจะต้องมี ความรับผิ ดชอบ ระมั ดระวั ง และรอบคอบ (Duty of Care)
รวมถึ ง ตั ด สิ น ใจและท ารายการโดยไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest) และ
ดาเนิ นการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคั บ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุน
้ ด้วย โดยมี แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
คณะกรรมการบริษั ทได้กากั บดู แลให้กรรมการทุ กคน และการดาเนิ นงานของทุ กหน่ วยงานเป็นไป
ตามกฎหมาย วั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั ง คั บของบริ ษัทฯ มติ ที่ ประชุ มผู้ ถือหุ้น มติ ที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ระเบี ยบ กฎเกณฑ์ ข้ อบั ง คั บ ขั้ น ตอนการอนุ มัติ ระเบี ยบ และนโยบายของบริษั ทฯ รวมถึ ง
คู่ มื อก ากั บดู แลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ และก าหนดให้มีระบบการรายงานเป็ นลาดั บขั้นต่อ
ผู้ บริหารที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมทั้ งติดตามดูแลการดาเนิ นงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้ อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพเพื่ อประโยชน์ สูงสุ ดของผู้ ถือหุน
้ ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุ จริตและความ
ระมั ดระวั ง
การเข้าทานิ ติกรรมสั ญญาใด ๆ จะต้องผ่ านการอนุ มัติตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ ตามที่ กฎหมายและ
ข้อบังคั บของบริษัทฯ กาหนด รวมถึ งระเบียบอานาจอนุ มัติการดาเนิ นการของบริษัทฯ ด้วย
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อนึ่ ง การท ารายการกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกั น ซึ่ ง อาจเกิ ดความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาให้ความเห็นก่ อนขออนุ มัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุน
้ (กรณี
เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด) ทุ กครั้ง และมี การเปิดเผยสารสนเทศที่สาคั ญอย่างครบถ้วน
และเป็ น ไปตามกฎระเบี ยบ ข้ อบั ง คั บที่ ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษั ทมี หน้ าที่ ดูแลให้บริ ษั ทฯ ปฏิ บัติตาม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และการเปิดเผยข้ อมู ลรายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ตามที่ ก ฎหมายหรือหน่ วยงานกากั บดูแล
กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่ อป้ องกั นความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษั ทได้ดูแลอย่ างรอบคอบเมื่ อเกิ ดรายการที่
อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุ มัติรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในข้อบังคั บของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกาหนดให้ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตก
ลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรือรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย
ตามความหมายและหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยที่ ใช้บังคั บกั บการท า
รายการที่ เกี่ ยวโยงกั นของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการตามที่ ประกาศดังกล่าวกาหนดในเรื่องนั้ น ๆ ด้วย
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึ งรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ ยวโยงกัน และได้
พิ จ ารณาความเหมาะสมอย่ างรอบคอบทุ กครั้ง รวมทั้ งมี การปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย โดยในส่ ว นของราคาและเงื่ อนไขเสมื อนทารายการกั บบุ ค คลภายนอก ( Arm’s Length
Basis) และได้เปิ ดเผยรายละเอียด มู ลค่ ารายการ คู่ สั ญญา เหตุ ผ ล/ความจาเป็น ไว้ ในรายงานประจาปีและ
แบบ 56-1 แล้ว นอกจากนี้ กรรมการ ผู้ บริหาร และพนั กงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมใน
กระบวนการตั ดสิ นใจหรือออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่องที่ อาจมี ก ารขั ดกั นระหว่ างผลประโยชน์ ของบริษัทฯ
และบุคคลเหล่านั้ น
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความสาคั ญต่อระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิ จการที่บริษัทฯ ดาเนิ นอยู่ในปัจจุ บัน ทั้ งใน
ระดั บบริ หารและระดั บปฏิ บัติง านที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพ จึ ง ได้ มี ก ารปรั บโครงสร้ า งองค์ ก รให้ส อดคล้ องกั บ
เป้ า หมาย ธุ ร กิ จ หน้ า ที่ และความรับผิ ดชอบของแต่ ละสายงาน พร้ อมทั้ งได้ก าหนดภาระหน้ าที่ อานาจการ
ดาเนิ น การของผู้ ปฏิ บัติง านและผู้ บริ หารไว้ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษรอย่ า งชั ดเจน มี ก ารควบคุ ม ดู แลการใช้
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิ ดประโยชน์ และมี การแบ่งแยกหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ติดตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกั น เพื่ อให้เกิ ดการถ่ วงดุลและตรวจสอบระหว่ างกั นอย่ างเหมาะสม นอกจากนี้ ยั ง มี การควบคุม
ภายในที่ เกี่ ยวกั บระบบการเงิ น โดยบริ ษั ท ฯ ได้ จั ดให้มี ร ะบบรายงานทางการเงินเสนอผู้ บริ หารสายงานที่
รับผิ ดชอบ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่ อให้ม่ ั นใจว่ า การปฏิบัติงานหลักและกิ จกรรมทางการเงินที่ สาคั ญของ
บริ ษั ท ฯ ได้ ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมี ประสิทธิภาพ รวมถึ งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้ อก าหนดที่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ษั ท ฯ (Compliance Control) และเพื่ อให้หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี
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ความเป็ นอิ สระ สามารถทาหน้ าที่ ตรวจสอบและถ่ ว งดุ ลได้ อย่ างเต็ มที่ คณะกรรมการจึง กาหนดให้มีการ
รา ยง า นกา รด าเนิ น กา รโดยตรงต่ อ คณะกรรมก ารตรวจสอบและได้ รั บ กา รประเมิ น ผลงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
การบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญเกี่ ยวกั บการบริหารความเสี่ ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการกาหนด
และประเมิ นความเสี่ ยงของกิ จการ มี การกาหนดมาตรการป้องกั นและจัดการความเสี่ ยง ซึ่งรวมถึ งความ
เสี่ ยงที่ มีผลต่ อการดาเนิ นงานของบริษั ทฯ โดยมอบให้ฝ่ ายจัดการดาเนิ นการเพื่ อประเมิ นความเสี่ ยงและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้ งในแง่ของเศรษฐกิ จ การเงิน สั งคม และกฎหมาย รวมทั้ งการ
แข่งขันในอุ ตสาหกรรม และกาหนดมาตรการเพื่ อจัดการแก้ ไขตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
อนึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ มี การแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ดารงตาแหน่ งเป็นกรรมการอิสระทุ กท่ าน เพื่ อ
สอบทานความถู ก ต้ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ซึ่ ง มี
รายละเอี ย ดขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในหัว ข้ อ
“โครงสร้างการจัดการ”
บริษัทฯ มี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการกาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ ในการสรรหา
กรรมการบริษั ท รวมทั้ งกาหนดการจ่ายค่ าตอบแทนหรือประโยชน์ อ่ ื นใดที่ เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และ
นาเสนอที่ ประชุม ผู้ ถือหุน
้ เพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ
กลยุทธ์และนโยบายที่ สาคัญของบริษัทฯ ได้รับการสื่ อสารไปยังคณะกรรมการบริษัท ผู้ บริหาร และพนั กงาน
ทุ กคน ผ่ านเครื่องมื อหรือช่องทางในการสื่ อสารที่ หลากหลายและเหมาะสมกั บเนื้ อหา เช่น ระดับผู้ บริหารจะ
สื่ อสารผ่ านการประชุม Corporate Planning เป็นประจาทุ ก 6 เดือน เป็นต้น สาหรับในระดับพนั กงานทั้ งใน
ส่ ว นของสานั กงานใหญ่ ส านั กงานสาขา และพนั กงานประจาโครงการจะสื่ อสารผ่ านสายการบังคั บบัญชา
ตามลาดั บ รวมทั้ ง การก าหนดเนื้ อหาไว้ ในหลั ก สู ตรปฐมนิ เทศ การจั ดอบรมสั ม มนา การสื่ อสารภายใน
องค์ กร (ระบบอินทราเน็ ตของบริษัทฯ) การเรียนในระบบ E-learning การใช้อีเมล การจัดกิ จกรรมที่ส่งเสริม
และสอดคล้องกั บนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติและความ
คื บหน้ า ตลอดจนรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงาน และให้ข้อเสนอแนะหรือคาแนะนาแก่ ฝ่ายจัดการเป็น
ประจาทุ กไตรมาส
การดูแลให้กรรมการทุ กคนมี ความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติหน้ าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพี ยงพอ
ในเดือนธันวาคมของทุกปี กรรมการจะได้รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทสาหรับการประชุม
ในรอบปีถัดไปเป็นการล่วงหน้ า ทั้ งนี้ เพื่ อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้ าที่ ในการประชุมได้อย่า งมี ประสิทธิภาพ
และจัดสรรเวลาได้อย่างเพี ยงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระมี ระยะเวลาพิ จารณาที่
เพี ยงพอเหมาะสม ซึ่งกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วั น เพื่ อให้มีเวลา
ศึ กษาข้อมู ล
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อนึ่ ง ในปี 2562 คณะกรรมการได้ จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัทขึ้ น จ านวน 15 ครั้ ง รายละเอี ยดปรากฏ
ตามหัวข้อโครงสร้างการจัดการ : ตารางสรุ ปการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการและผู้ บริ หาร
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ มี รายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการที่ เป็น
อิ ส ระและมิ ไ ด้ เป็ น ผู้ บริ หาร (Non-executive Directors) จ านวน 3 ท่ า น ท าหน้ า ที่ ก าหนดโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
ในการสรรหา คั ดเลื อก และเสนอบุคคลที่ สมควรให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทที่ ครบวาระ และ/หรือ มี
ตาแหน่ งว่ างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนจะพิ จารณาสรรหา
บุ ค คลโดยค านึ ง ถึ ง ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ มี ป ระวั ติก ารท างานที่ ดี
วิ สัยทั ศน์ กว้างไกล รวมทั้ งมี คณ
ุ ธรรมจริยธรรม สามารถอุ ทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพี ยงพอและเอาใจใส่
ในการปฏิ บัติหน้ าที่ ตามความรับผิ ดชอบ อั น เป็ น ประโยชน์ ต่อการดาเนิ นกิ จการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยั ง
ค านึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้ า งของคณะกรรมการ ( Board Diversity) และจั ดท าแบบแสดง
องค์ ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) เพื่ อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ ต้องการสรรหา
โดยพิ จ ารณาจากทั ก ษะจ าเป็ นที่ ยังขาด รวมถึ งคุณสมบั ติที่เหมาะสมและสอดคล้ องกั บองค์ ประกอบและ
โครงสร้างของกรรมการตามแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริษัทฯ โดยไม่ ได้จากั ดเพศ อายุ เชื้อชาติ สั ญชาติ
ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด
คณะกรรมการบริ ษั ท มี คุ ณสมบั ติที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บกลยุ ท ธ์ ในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัทฯ
ตลอดจนมี ความหลากหลายทางความรู ้ ความสามารถ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และความเชี่ ยวชาญ อั น เป็น
ประโยชน์ ต่อการดาเนิ นงานของบริษัทฯ ดังนี้
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หลั ง จากนั้ น จะจั ดให้มีการประชุ ม เพื่ อพิ จ ารณาคั ดเลือกให้ได้ กรรมการที่ มีคุ ณสมบั ติที่กาหนดไว้ รวมถึ ง
กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกั บหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ ามี ) ว่ าไม่ ได้เป็นผู้ที่
ถู ก ขึ้ น บั ญ ชี ด าหรื อ ถอดถอนจากบั ญ ชี ร ายชื่ อที่ ห น่ ว ยงานเหล่ า นี้ จั ด ท าขึ้ น และเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทก่ อนที่ จะนาเสนอต่อที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้ เป็นผู้ พิจารณาอนุ มัติการเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ ต่อไป
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนั งสื อเชิญประชุมผู้ ถือหุน
้ มี ข้อมู ลอย่างเพี ยงพอเกี่ ยวกั บบุคคลที่
ได้ รั บการเสนอชื่ อเพื่ อประกอบการตั ดสิ นใจ อั น ได้ แ ก่ ชื่ อ-ชื่ อสกุ ล ประวั ติ ประเภทกรรมการที่ จะเสนอ
แต่งตั้ง จานวนวาระ/จานวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้ นเคยดารงตาแหน่ ง การถื อหุน
้ ในบริษัท จานวนครั้งใน
การเข้ า ร่ ว มประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท /คณะกรรมการชุ ดย่ อยในรอบปี ที่ ผ่า นมา การดารงตาแหน่ งใน
กิ จการอื่นที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึ งกิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนด้วย กรรมการที่ จะเสนอแต่งตั้ง
นั้ น มี การดารงตาแหน่ งเป็นกรรมการ/ผู้ บริหารในกิ จการอื่นที่ มีสภาพเป็นการแข่งขั นทางธุ รกิ จกั บบริษัทฯ
หรือไม่ เป็นต้น
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนก าหนดให้มีการทบทวนกฎบั ตรของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่ าตอบแทนเป็นประจาทุกปี ซึ่งรวมถึ งการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิ ธก
ี ารสรรหากรรมการด้วย
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โดยหากเป็ นการเสนอแต่ งตั้งกรรมการรายเดิมให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ก็ จ ะพิ จารณาโดย
คานึ งถึ งผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของกรรมการรายดังกล่าว ประกอบกั บผลคะแนนประเมิ น กรรมการด้วย
อนึ่ ง การเลื อกตั้ ง กรรมการของบริ ษัท ฯ จะต้ องได้ รั บอนุ มัติจากที่ ประชุ มใหญ่ ของผู้ ถื อหุ้น เว้ น แต่กรณี
ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุอ่ น
ื นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ เลือกบุคคล
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนในการประชุมคราวถั ดไป โดยบุคคลที่ เข้ าเป็นกรรมการให้อยู่ในตาแหน่ งได้
เพี ยงเท่ าวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตนแทน เว้ นแต่วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการดังกล่าวจะ
เหลือน้ อยกว่ าสองเดือน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่ หลักในด้านการสรรหากรรมการ และ/หรือ ผู้ บริหาร
ระดับสู ง เช่น กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิ ธีการในการสรรหา คั ดเลือก และเสนอบุคคลที่ สมควรให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการ และ/หรือ ผู้ บริ หารระดับสู ง เป็ น ต้ น โดยจะเสนอแนะความเห็นต่ อคณะกรรมการบริษัท
และขอความเห็นชอบ ทั้ งนี้ ในการเสนอบุคคลที่ สมควรให้ดารงตาแหน่ งกรรมการนั้น จะได้เสนอต่อที่ ประชุม
ผู้ ถือหุน
้ เป็นผู้ พิจารณาอนุ มัติการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ต่อไป
วิ ธีการเลือกตั้งกรรมการผ่ านที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ข้อบังคั บของบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ แตกต่างจากที่ ระบุไว้ ในมาตรา 70 วรรค 1
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ในการเลื อกตั้งคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ว่ า จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสี ยงข้างมากของที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้ ในการประชุมนั้น โดยให้ผู้
ถื อหุน
้ มี คะแนนเสี ยงหนึ่ งหุน
้ เท่ ากั บหนึ่ งเสี ยง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนรวมเป็นคณะก็ ไ ด้
ตามที่ ที่ประชุมผู้ ถือหุน
้ เห็นสมควร แต่ผู้ถือหุน
้ แต่ละรายจะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ คนใดหรือคณะใดมากน้ อย
เพี ยงใดไม่ ได้ โดยที่ ในการประชุมสามั ญผู้ ถือหุน
้ ประจาปี
ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งหนึ่ งในสามเป็นอัตรา โดยกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รับเลือกกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่ ได้
การคั ดเลือกกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ สอดคล้องกั บหลักเกณฑ์ ของสานั กงานคณะกรรมการ
กากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถื อหุน
้ ไม่ เกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน
้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้ งนี้ ให้นับรวมการถื อหุน
้
ของผู้ ที่เกี่ ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้ น ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลู ก จ้ าง พนั ก งาน ที่ ปรึ ก ษาที่ ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดั บ
เดียวกั น ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่ หรือของผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่ เป็นบุคคลที่ มีความสั มพั นธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่
ผู้ มี อานาจควบคุม หรื อบุ ค คลที่ จ ะได้ รั บการเสนอให้เป็ น ผู้ บริ หารหรื อผู้ มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10

4. ไม่ มีหรือเคยมี ความสั มพันธ์ทางธุ รกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษั ทร่วม ผู้ ถือหุน
้ ราย
ใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้ งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุน
้ ที่ มีนัยสาคั ญ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของ
ผู้ ที่ มี ค วามสั ม พั นธ์ ทางธุ รกิ จกั บบริ ษัทฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อหุ้น รายใหญ่
หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
5. ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่
หรื อผู้ มี อานาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ และไม่ เป็ น ผู้ ถื อหุ้น ที่ มี นัยส าคั ญ ผู้ มี อานาจควบคุ ม หรือ
หุน
้ ส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม
ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สั งกั ดอยู่
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิ ชาชีพใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ งการให้บริการเป็นที่ ปรึกษากฎหมาย
หรื อที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ ง ได้ รับค่ าบริการเกิ นกว่ าสองล้ านบาทต่ อปี จากบริ ษัทฯบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ เป็นผู้ ถือหุน
้ ที่
มี นัยสาคั ญ ผู้ มีอานาจควบคุม หรือหุน
้ ส่ วนของผู้ ให้บริการทางวิ ชาชีพนั้ นด้วย
7. ไม่ เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่ อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุน
้ ราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุน
้ ซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ ยวข้องกั บผู้ ถือหุน
้ รายใหญ่
8. ไม่ ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกั บกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริ ษั ท ย่ อย หรื อไม่ เป็ นหุน
้ ส่ วนที่มีนัยในห้างหุน
้ ส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ปรึ ก ษาที่ รั บเงินเดื อนประจา หรื อถื อหุ้น เกิ นร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน
้ ที่ มี
สิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้ งหมดของบริ ษัทอื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่ า งเดียวกั นและเป็นการ
แข่งขันที่ มีนัยกั บกิ จการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่ มี ลัก ษณะอื่ นใดที่ ทาให้ไม่ สามารถให้ค วามเห็นอย่ า งเป็ นอิ ส ระเกี่ ยวกั บการดาเนิ นงานของ
บริษัทฯ
ภายหลั งได้รั บการแต่ งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่ มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึ ง (9) แล้ ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อยลาดั บเดี ยวกั น ผู้ ถื อหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้ มี อานาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก าร
ตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์ คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้ ง นี้ นิ ยามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ทฯ เป็ น ไปตามข้ อก าหนดขั้ น ต่ าของสานั ก งานคณะกรรมการกากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
บริ ษั ท ฯ ให้ค วามสาคั ญในการจัดปฐมนิ เทศให้กับกรรมการใหม่ ทุกครั้ ง เพื่ อให้ท ราบถึ ง บทบาท และความ
รับผิ ดชอบ รวมถึ งเพื่ อให้กรรมการใหม่ ได้รับทราบเป้าหมาย วิ สัยทั ศน์ แผนกลยุทธ์ ลักษณะ แนวทางการ
ดาเนิ น ธุ ร กิ จ และการส่ งเสริมความเข้ าใจในธุ ร กิ จ และการดาเนิ นงานด้ านต่ า ง ๆ ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้อง คู่มือกากั บดูแลกิ จการและจรรยาบรรณธุ รกิ จ และข้อมู ลอื่นที่ จาเป็นและ
เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยนาเสนอคู่มือกรรมการ เอกสารและ
11

ข้ อมู ลที่ เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ ของกรรมการใหม่ เช่ น ข้ อบั ง คั บของบริษั ทฯ โครงสร้างเงินทุ น
โครงสร้างผู้ถือหุน
้ รายงานประจาปี แบบ 56-1 ผลการดาเนิ นงาน กฎหมาย ข้อพึ งปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ ต่างๆ
รวมทั้ งข้อมูลอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการดาเนินธุรกิ จของบริษัทฯ โดยมี เลขานุ การบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่ง
ในปี 2562 ไม่ มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่อย่างใด
สรุ ปภาพรวมองค์ ประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ ข้อมู ล ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2562

กระบวนการและหลักเกณฑ์ ในการประเมิ นผลงานของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ท าหน้ า ที่ ก าหนดหลั กเกณฑ์ และ
ประเมิ นผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะในแต่ละปี ทั้ งนี้ การประเมิ นผลงานของคณะกรรมการในแต่ละปีมี
วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ มุ่ งพั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานของคณะกรรมการ และหาแนวทางในการปรั บปรุ ง
หลักเกณฑ์ การประเมิ นสาหรับปีถัดไป
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คณะกรรมการบริษัทได้ทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง ในการ
ประเมิ นผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นวิ ธีประเมินด้วยตนเอง (Self-evaluation) ซึ่งเลขานุ การบริษัทจะเป็น
ผู้ จั ดส่ ง แบบประเมิ นและรวบรวมรายงานสรุ ปผลต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ทเพื่ อร่วมกั นพิ จารณา
ผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยมี เกณฑ์ การประเมินผล คิ ดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม คื อ
คะแนนมากกว่ าร้ อยละ 85 = ดี เยี่ ยม คะแนนมากกว่ าร้ อยละ 75 = ดี ม าก คะแนนมากกว่ า ร้อยละ 65 = ดี
คะแนนมากกว่ าร้อยละ 50 = พอใช้ และคะแนนต่ากว่ า/เท่ ากั บร้อยละ 50 = ควรปรับปรุ ง
อนึ่ ง คณะกรรมการบริษัทได้ทาแบบประเมิ นผลการปฏิบัติงานประจาปี 2562 ซึ่งสรุ ปผลการประเมิ น ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัท
1.1 การประเมิ นผลงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
มี หัว ข้ อที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งและคุณสมบั ติของคณะกรรมการ การ
ประชุ ม ของคณะกรรมการ บทบาท หน้ า ที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.3 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
1.2 การประเมิ นผลงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท (ทั้ งคณะ)
มี หัว ข้ อที่ ใช้ ในการประเมิ น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งและคุณสมบั ติของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ เรื่องอื่น
ๆ เช่ น ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างคณะกรรมการและฝ่ ายจั ดการ การพั ฒนาตนเองของ
กรรมการ และการพั ฒนาผู้ บริหาร มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการชุดย่อย
มี หว
ั ข้อที่ ใช้ในการประเมิ นผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการชุดย่ อยทุ กคณะ ได้แก่
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความ
รับผิ ดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสรุ ปผลการประเมิ น ดังนี้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้ งคณะ) มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน (ทั้ งคณะ) มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.3
อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2.3 คณะกรรมการกากั บดู แลกิ จการ (ทั้ ง คณะ) มี ค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.6 อยู่ ในเกณฑ์ ดี
เยี่ยม
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง (ทั้ งคณะ) มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.4 อยู่ในเกณฑ์ ดี
เยี่ยม
2.5 คณะกรรมการความรับผิ ดชอบต่ อสั งคม ชุ ม ชน และสิ่ งแวดล้ อม (CSR) (ทั้ ง คณะ) มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
2.6 คณะกรรมการลงทุ น (ทั้ งคณะ) มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.8 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
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ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนจะได้ นาผลประเมิ น การปฏิ บัติง านของ
คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวไปใช้เป็นส่ วนหนึ่งของการพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี นอกเหนื อจากผลการดาเนิ นงานของบริษัทและเกณฑ์ พิจารณาอื่น ๆ ด้วย
เลขานุ การบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้งผู้ มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นเลขานุการบริษัท
เพื่ อช่ ว ยสนั บสนุ นและดูแลกิ จกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทให้ดาเนิ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผล อี ก ทั้ ง ปฏิบัติหน้ าที่ ในการให้คาแนะนาเกี่ ยวกั บกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่า ง ๆ อั น เกี่ ยวข้องกั บ
ธุ รกิ จที่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายนพพร บุญถนอม ให้
ดารงตาแหน่ งเลขานุ ก ารบริษัท ตั้ ง แต่ วันที่ 13 สิ ง หาคม 2551 รายละเอี ยดประวั ติและข้ อมู ลปรากฎอยู่ใน
หมวดโครงสร้างการจัดการ โดยมี หน้ าที่ ความรับผิ ดชอบด้านเลขานุ การบริษัท ดังนี้
1) ให้ ค าแนะน าด้ า นการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วั ตถุ ประสงค์ หนั ง สื อบริ ค ณห์ส นธิ ข้ อบั ง คั บของบริ ษั ท ฯ พระราชบั ญญั ติหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากั ด และกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการต้องรับทราบ
และปฏิบัติ รวมทั้ งมติที่ประชุมผู้ ถือหุน
้
2) จั ดการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ดย่ อย และการประชุ มผู้ ถือหุ้น ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคั บ และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง
3) จัดทาสรุ ปเรื่องที่ อยู่ภายใต้อานาจการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
4) ประสานงานกับหน่ วยงานภายในบริษัทฯ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่ อสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ ถือหุน
้
5) ดูแลการเปิดเผยข้อมู ลและรายงานสารสนเทศตามข้อกาหนดของหน่ วยงานกากั บดูแลที่ เกี่ ยวข้อง
6) จัดทาและเก็ บรักษาเอกสารเกี่ ยวกั บทะเบี ยนกรรมการ หนั งสื อนั ด ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนั งสื อนั ดประชุมผู้ ถือหุน
้ และรายงานการประชุมผู้ ถือหุน
้
7) เก็ บรักษารายงานการมี ส่วนได้เสี ยของกรรมการและผู้ บริหาร
8) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหาร
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายค่ าตอบแทนกรรมการไว้ อย่ างชั ดเจนและโปร่ งใส โดยค่ า ตอบแทนอยู่ ในระดับ
เดียวกั บภาคอุ ตสาหกรรมเดียวกั น และสู งเพี ยงพอที่ จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการและ
ได้ขออนุ มัติจากที่ ประชุมผู้ ถือหุน
้ แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็ น อิ ส ระและมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร (Non-executive Directors) จ านวน 3 ท่ า น ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิ ธีการในการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารระดับสู ง เพื่ อให้ผู้ถือ
หุน
้ และผู้ มีส่วนได้เสี ยมั่นใจได้ถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดารงตาแหน่ งว่ามีคุณสมบัติและศั กยภาพเหมาะสมตรง
กั บความต้ องการของบริษั ท ฯ ตามหลั ก ของบรรษั ท ภิ บาลที่ ดี รวมไปถึ ง รู ปแบบและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่าย
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ค่ า ตอบแทนที่ มีค วามเหมาะสม เพื่ อดู แ ลผลประโยชน์ ของบริษั ทฯ อี ก ทั้ ง เป็ น การตอบแทนและเพื่ อจู งใจ
บุคคลที่ ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสาเร็จ
ในส่ วนของการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ส าหรั บกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้ ง รู ปแบบที่ เป็นตัว
เงิ น และมิ ใช่ ตัว เงินนั้ น คณะกรรมการบริ ษัท จะพิ จารณาตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่ าตอบแทน โดยเที ยบเคี ยงกั บอัตราค่ าตอบแทนกรรมการในกลุ่ มธุ รกิ จ อสั งหาริมทรัพย์ที่อ ยู่ ใน
ระดับเดียวกั น รวมถึ งความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุมและเงินเดือน นอกจากนี้ มี ค่าตอบแทนพิ เศษสาหรับกรรมการที่มิได้เป็นผู้ บริหาร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการ จะมี การนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน
้ เพื่ อพิจารณา
อนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการส าหรั บกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ย ดั ง กล่ า วด้ ว ย ทั้ ง นี้
รายละเอี ยดค่ า ตอบแทนของกรรมการแต่ ละคณะและผู้ บริ หาร ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหัว ข้ อ “โครงสร้ า งการ
จัดการ” หัวข้อย่อย “ค่ าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลที่ ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2562”
การพั ฒนากรรมการและผู้ บริหาร
การพั ฒนากรรมการ
บริ ษั ท ฯ ค านึ ง ถึ งความสาคั ญของกรรมการซึ่ งเป็ นกลไกที่ สาคั ญในการก าหนดแนวทาง
นโยบายและแผนงานในการที่ จ ะท าให้ บ ริ ษั ท ฯ บรรลุ เ ป้ า หมายในทางธุ ร กิ จ และดู แ ล
ผลประโยชน์ ของผู้ ถื อหุ้น ทั้ ง หลายซึ่ ง ได้ ไ ว้ ว างใจแต่ ง ตั้ ง กรรมการเพื่ อท าหน้ า ที่ ในการ
ก าหนดนโยบาย และก ากั บดู แลการทางานของฝ่ า ยบริ หาร บริ ษั ท ฯ จึ ง มี เป้ า หมายในการ
พั ฒนากรรมการทุ กท่ านให้มีความรอบรู ้ในเรื่องที่ จาเป็นและเกี่ ยวข้องกั บการทางานอย่าง
ต่ อเนื่ องและสม่าเสมอ โดยการสนั บสนุ นและส่ งเสริมทั้ งในด้ านของการจัดสรรเวลาและ
ค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้ บริหาร รวมทั้ ง ผู้ ปฏิบัติงานด้าน
เลขานุ ก ารบริษั ทได้ เข้ าร่ วมการอบรม สั ม มนา กั บหน่ ว ยงานต่ าง ๆ เช่ น ตลาดหลั กทรัพย์
แห่ง ประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการกากั บหลั กทรัพย์ และตลาดหลั กทรั พย์ สมาคม
ส่ งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น เพื่ อให้ผู้เข้ า
อบรม สั มมนา ดังกล่าวได้มีความรู ้ ความเข้าใจ และได้รับทราบกฎหมาย หลักเกณฑ์ ความ
รับผิ ดชอบ รวมทั้ งข้อมู ลในด้านต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ อันจะนาไปสู่ การ
ปรับปรุ งการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ หากมี การแต่งตั้ งกรรมการใหม่ เลขานุ การคณะกรรมการในฐานะผู้รั บผิ ดชอบ
งานด้านเลขานุ การบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารและข้อมู ลต่าง ๆ ที่ เป็นประโยชน์ เพื่ อส่ งเสริม
ให้กรรมการได้ทราบถึ งบทบาทหน้ าที่และความรับผิ ดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เช่น
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ในเรื่องภาระหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการรายงานการ
ถื อหลั ก ท รั พ ย์ ใ นบริ ษั ท ตา ม ม า ตรา 59 แ ละ บท ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แ ห่ ง
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พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ .ศ. 2535 เป็ น ต้ น อั น เป็ น ข้ อ มู ล
รายละเอียดของภาระหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบตามกฎหมายที่ กรรมการต้ องยึดถื อและ
ปฏิ บัติ รวมทั้ ง ในส่ วนที่ เป็ น ข้ อพึ งปฏิ บัติที่ ดี (Best Practice) ที่ จ ะใช้ เป็ น แนวทางในการ
ทางานให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับสากล
การพั ฒนาผู้ บริหารและแผนการสื บทอดงาน
บริษัทฯ มี ความมุ่ งมั่ นในการพั ฒนาผู้ บริหารทั้ งในระดับกลางไปจนถึ งระดับสู งเพื่ อการสื บ
ทอดงานอย่างต่อเนื่ อง โดยในการวางแผนและการทางานในส่ วนต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็นในแง่
ของการพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์ การตลาดและการขาย การเงิ น ตลอดจนงานในส่ วนสนั บสนุ น
ทั้ งหลาย จะกาหนดให้มีกลุ่มคณะทางานที่ ประกอบด้วยผู้ บริหารระดับสู ง และผู้ บริหารในแต่
ละสายงานมาประชุมร่วมกั นเพื่ อกาหนดแผนการทางานและการประสานงาน ซึ่งอาจมี หลาย
คณะตามความเหมาะสม เช่ น คณะท างานในการพิ จารณาโครงการใหม่ โดยจะทาหน้ าที่ ใน
การพิ จ ารณาตั ดสิ นใจในการลงทุ นซื้ อที่ ดินหรื อลงทุ นอื่ น ๆ หรื อคณะท างานที่ พิจารณา
เกี่ ยวกั บการเงินของบริษัทฯ หรือคณะทางานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด เป็นต้น
โดยในคณะท างานเหล่ า นี้ จ ะประกอบด้ ว ยประธานอ านวยการ กรรมการผู้ จั ดการใหญ่
ประธานผู้ บริ หารสายงานการเงินและสนั บสนุ นธุ รกิ จ ประธานผู้ บริหารฝ่ ายปฏิบัติก าร เป็ น
แกนหลั ก และมี บรรดาผู้ บริหารอื่น ๆ ในระดับต่าง ๆ ของสายงานที่ เกี่ ยวข้องและสั มพั นธ์
กั นเข้าร่วมในการทางานในกลุ่มคณะทางานแต่ละคณะ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่ นว่ า ด้วยแนวทางใน
การท างานดัง กล่ า วนี้ จะเป็ น วิ ธี หนึ่ ง ที่ จะช่ วยพั ฒนาศั ก ยภาพในการท างานของผู้ บริหาร
อย่างมาก เนื่ องจากได้มีส่วนร่วมและได้เป็นส่ วนหนึ่ งในการกาหนดแผนและการปฏิบัตง
ิ าน
และได้ เห็น และสั ม ผั ส การทางานของผู้ บริ หารในสายงานอื่ น ๆ ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี
โอกาสศึ กษาและได้รับการถ่ ายทอดประสบการณ์ในการทางานจากผู้ บริหารระดับสู งในการ
ปฏิบัติงานจริงด้วย จะเห็นว่ า วิ ธีการทางานดังกล่าวนอกจากจะเป็นการพัฒนาผู้ บริหารที่ดี
แล้ ว ยั ง จะท าให้งานมี ค วามต่ อเนื่ อง สามารถสื บทอดงาน และถ่ า ยโอนความรับผิ ดชอบ
ระหว่ า งผู้ บริ หารทั้ ง ในระดั บ เดี ย วกั น ในต่ า งสายงาน และจากผู้ บ ริ ห ารระดั บสู ง ได้ โ ดย
คล่องตัว เนื่ องจากไม่ ยึดติดกับตัวบุคคล เป็นการทางานในลักษณะของทีม การที่ ได้ร่ วมอยู่
ในกลุ่ ม คณะทางานแต่ ละคณะที่ ทางานสอดประสานกั น ท าให้มี การสื บทอดงานอย่ างค่ อย
เป็นค่ อยไปในลักษณะของการทางานร่วมกั นซึ่งจะได้ศึกษาและถ่ ายทอดงาน รวมทั้ งความ
รับผิ ดชอบที่ สาคั ญไปพร้อมกั น

แผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการสร รหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
รับผิ ดชอบในการศึ กษาและกาหนดกรอบดาเนินการที่นาไปสู่ การปฏิบัติ พร้อมทั้ งจัดให้มีการ
จั ดท าแผนสื บทอดตาแหน่ งและแผนพั ฒนาสาหรั บกรรมการและผู้ บริ หารระดั บสู ง ทั้ งนี้
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เพื่ อให้ก ารบริ หารงานของบริ ษัทฯ ดาเนิ นไปได้ อย่ างต่ อเนื่ อง สอดคล้ องกั บกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ และเตรียมความพร้อมให้แก่ ผู้สืบทอดตาแหน่ ง โดยมี แนวทางดังนี้
หากตาแหน่ งประธานอานวยการหรือกรรมการผู้ จด
ั การใหญ่ ว่ างลงหรือผู้ อยู่ในตาแหน่งไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ในตาแหน่ งได้ บริ ษั ท ฯ จะจั ดให้มีผู้บริหารในระดับใกล้ เคี ยงหรื อระดับ
รองเป็นผู้ รักษาการในตาแหน่ งจนกว่ าจะมี การสรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กาหนด โดยพิ จารณาจากทั กษะ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมถึ งวิ สัยทั ศน์ และประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องสอดคล้องกั บธุ รกิ จของบริษัทฯ เป็นสาคั ญ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารวางแผนการสื บทอดตาแหน่ ง ของผู้ บริ หาร โดยมี ก ระบวนการตาม
โครงการ Successor Development Programme ดังนี้
1) วิ เคราะห์สถานการณ์ด้านการประกอบธุ รกิ จของบริษัทฯ ทั้ งในด้านกลยุทธ์ นโยบาย
และแผนการลงทุ น รวมถึ งแผนงานการขยายตัวทางธุ รกิ จ
2) กาหนดตาแหน่ งงานหลักในการสื บทอดตาแหน่ ง โดยพิ จารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ (1)
Core Business (2) Critical Task และ (3) Specialised Leadership
3) ก า หน ดคุ ณ ส ม บั ติ ที่ จ า เป็ น ต่ อ ต า แ หน่ ง ( Successor Profile) เช่ น ค ว า มรู ้
ค ว า มสา มารถ แ ละ ทั กษะจ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ใ นต าแหน่ ง ก า หนดความสามารถ
(Competency) ที่ ส า คั ญต่ อ ก า รท า งา น คุ ณ ลั ก ษณะของ ผู้ ด ารง ต าแหน่ ง
การศึ ก ษา Culture Competency รวมทั้ ง ประวั ติ ก ารท างาน ตลอดจนบทบาท
หน้ าที่ ที่รับผิ ดชอบในตาแหน่ งปัจจุ บันและในอนาคต
4) คั ดเลือกผู้ สืบทอดตาแหน่ ง (Successor Candidate)
5) ประเมิ นความพร้อมของผู้ สืบทอดตาแหน่ ง
6) พั ฒ นาผู้ สื บ ทอดต าแหน่ ง โดยจั ด ท าแผนพั ฒ นาเป็ น รายบุ ค คล ( Individual
Development Plan)
ส าหรั บผู้ บริหารระดั บกลางนั้ น บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒนาและจัดทาแผนการสื บทอดงานอย่าง
ต่ อเนื่ องเช่ น กั น โดยผู้ บริ หารระดั บสู ง ในแต่ ละสายงานจะต้ องพิ จารณาและสนั บสนุ นให้
ผู้ บริ หารในระดั บกลางและพนั ก งานในสายงานได้ มี ก ารพั ฒนาศั ก ยภาพเพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อให้
สามารถรับผิ ดชอบงานด้ านการบริหารและทางานแทนตนได้ โดยที่ ผู้บริหารระดับกลางที่ มี
ศั ก ยภาพในทุ ก สายงานจะได้ รับการเสนอชื่ อเพื่ อคั ดเลื อกเข้ าร่วมโครงการ SLP (Sansiri
Leadership Programme) ซึ่ ง เป็ น โ ค รงกา รฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อส นั บ สนุ น
เสริ ม สร้า งศั ก ยภาพด้ านการบริ หารงาน เพื่ อเตรี ยมความพร้อมในการเป็น ผู้ บริหาร โดย
พนั กงานจะได้เรียนรู ้ถึงกระบวนการและกลยุทธ์ในการบริหารแนวใหม่ รวมถึ งการที่ จะเป็น
ผู้ น าที่ ดีและมี ประสิ ทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยั ง เป็ นการสร้ างเครือข่าย (Network) ใน
การประสานงานและให้ค วามร่ว มมื อช่วยเหลื อในการทางานในระหว่ างสายงานต่ าง ๆ ได้
ด้ ว ย เนื่ องจากพนั กงานที่ เข้ า ร่วมโครงการต้ องเข้า เรียนและท ากิ จกรรมร่ว มกั น ในส่ วน
ของพนั กงานในระดับต่าลงมา บริษัทฯ จะมี โครงการค้ นหาพนั กงานที่ มีศักยภาพสู ง โดยจะ
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เป็ น การคุยกั นในระหว่ างผู้ บริ หารระดั บสู งในสายงานต่ าง ๆ ที่ ท างานเกี่ ยวข้ องกั น ท าการ
คั ดเลื อกพนั ก งานที่ มีทั กษะการทางานและทั ศนคติ ที่ดีเข้ ามาร่ วมฝึ กอบรมในลั กษณะ On
the Job Training เพื่ อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ บริหารระดับต้นและระดับกลางตามลาดับ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ก ารสนั บสนุ น โครงการสั ม มนา/ดู ง าน ทั้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศ เพื่ อเพิ่ มพู นทั กษะ ความรู ้ และเปิดโลกทั ศน์ ใหม่ ๆ ให้กับพนั กงานในการนาไปใช้ ใน
การปฏิ บัติงานจริง ซึ่ ง ผู้ บริหารระดับกลางทุ กคนจะได้มีโอกาสเข้ าเรี ยนในโครงการอบรม
สั มมนาที่ สาคั ญ เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพในการเป็นผู้ นาและการบริหารงาน
การก ากั บดู แ ลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานอานวยการ กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ประธานผู้ บริ หารสายงาน
การเงิ นและสนั บสนุ น ธุ รกิ จ ประธานผู้ บริ หารฝ่ ายปฏิบัติการ และ/หรื อ ผู้ บริ หารระดับสู งของบริษั ทฯ เข้ า
ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถื อหุน
้ ร้อยละ 100 ซึ่งบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อย มี หน้ าที่ ดาเนิ นการเพื่ อประโยชน์ ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ ตนดารงตาแหน่ งกรรมการ และกากั บดูแล
ให้มีการจัดเก็ บข้อมู ลและการบันทึ กบัญชีของบริษัทย่อย เพื่ อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จัดทางบการเงินรวมได้ทันตามกาหนด รวมทั้ งกากับดูแลให้นโยบายที่ สาคั ญของบริษัทย่อยมี การดาเนินการ
ที่ เป็นไปในทิ ศทางเดียวกั นกั บบริษัทฯ
การดู แ ลเรื่ องการใช้ ข้อมู ลภายใน
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารที่ มีหน้ าที่ รายงานการถื อหลั กทรัพ ย์ ตามนิ ยามของสานั กงาน
คณะกรรมการกากั บหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ได้ ลงนามรับทราบถึ งภาระหน้ าที่ ในการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ภายใน 3 วั นทาการ นั บจากวั นที่ มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ลง
นามตั้งแต่เมื่ อแรกเข้ารับตาแหน่ ง รวมทั้ งส่ งสาเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ
ในทุ กครั้ งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ ง เป็ นมาตรการหนึ่ งที่ ทาให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบว่ ามีการซื้อขายหุน
้
โดยการใช้ข้อมู ลภายในของบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ กาหนดนโยบายเกี่ ยวกั บการเปิ ดเผยข้ อมู ลที่ เป็นสาระสาคั ญของบริษัทฯ ไว้ โดย
บริษัทฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหาร หรือหน่ วยงานที่ ได้รับทราบข้อมู ลภายในที่ เป็นสาระสาคั ญ ที่ มี
ผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลั กทรั พย์ จะต้ องระงับการซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ ของบริษั ทฯ ในช่ ว ง 1 เดื อน
ก่ อนที่ งบการเงินหรือข้อมู ลภายในนั้ น
จะเปิ ดเผยต่ อสาธารณชน พร้ อมทั้ ง ก าชั บให้มี ก ารเปิ ด เผยเฉพาะผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องและจ าเป็ น ต้ องใช้ ข้อมู ล
ดังกล่าวเท่ านั้ น โดยจะมี การเปิดเผยข้อมู ลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารอื่นพร้อม ๆ กั บการเปิดเผยข้อมู ลดังกล่าว
ต่อสาธารณชน ด้วยวิ ธีการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่ า หากเกิ ดการนาข้อมู ลภายในไปใช้เพื่ อเป็นประโยชน์ส่วน
ตน จะสามารถกาหนดขอบเขตในการสอบสวนและนาตัวผู้ กระทาความผิ ดมาลงโทษได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
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การดู แ ลให้มี ร ะบบการบริ หารความเสี่ ยงและควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม
บริษัทฯ มุ่ งมั่ นที่ จะพั ฒนาและปรับปรุ งระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์ กรอย่างต่อเนื่ องตามหลักการ
และมาตรฐานสากล (COSO-ERM) ภายใต้แนวคิ ดที่ ว่า การบริหารความเสี่ ยงไม่ ใช่กิจกรรมที่ ถูกแยกออก
จากกิ จกรรมหรือกระบวนการหลักขององค์ กร แต่ถือเป็นส่ วนหนึ่ งในการกากั บดูแลกิ จการ การวางแผน
และการกาหนดกลยุทธ์ท้ ั งในระดับฝ่ ายงานและระดับองค์กร ภายใต้การกากั บดูแลของคณะกรรมการบริษัท
ที่ มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงชุดย่อยให้มีหน้าที่
ดูแลบริหารงานด้านความเสี่ ยงเชิงนโยบาย และการกากั บจนเกิ ดความมั่ นใจได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
วิ ธีการจัดการความเสี่ ยงที่ เหมาะสม ดาเนิ นการขับเคลื่อนและสนั บสนุ นกระบวนการบริห ารความเสี่ ยงโดย
ที ม ส่ ว นงานบริ หารความเสี่ ยงและผู้ ดูแ ลความเสี่ ยงจากแต่ ละส่ วนงานธุ ร กิ จ ด้ ว ยการพิ จ ารณาปั จ จัย
ภายนอกและภายในองค์ กรทั้ งทางด้ านกลยุ ท ธ์ ด้ า นการปฏิบัติงาน ด้ า นการเงิ น และด้ า นการปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคั บ ประกอบกั บหลักเกณฑ์ การประเมินเหตุการณ์ความเสี่ ยงในมุมของโอกาสและผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความเสี่ ยง เพื่ อจัดลาดับความสาคั ญของการกาหนดมาตรการควบคุม และ/หรือ ลดระดับ
ความเสี่ ยงจนอยู่ในระดับที่ บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการจัดทาทะเบียนความเสี่ ยงในระดับฝ่ ายงานและ
ระดั บองค์ กร ที่ จ ะถู กรวบรวมและสรุ ปผลการดาเนิ นการ รายงานต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงชุด
ย่อยในทุ กไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงอย่างน้ อยปีละ 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริ ษั ทพิ จารณาแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ ว ย กรรมการอิ สระจานวน 3
ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิในหลายด้ า น มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เพี ยงพอที่ จ ะท าหน้ าที่ สอบทานความ
น่ า เชื่ อถื อของงบการเงิน และกรรมการตรวจสอบทุ ก ท่ านไม่ ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
พิ จารณาตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิจการใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยในแต่ละรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มี การประชุมทั้ งสิ้ นอย่างน้ อย 4 ครั้ง
เพื่ อพิ จ ารณาสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและประจาปี ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อย เพื่ อน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิ จารณาอนุ มัติ รวมถึ งสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้ งให้
ข้ อเสนอแนะด้านการควบคุมภายใน เพื่ อให้ก ารปฏิ บัติงานเป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิผล ติ ดตาม และสอบทาน
การเปิดเผยข้อมู ลรายการระหว่ างกั นของบริษัทฯ กั บบริ ษัทย่ อย และบริษัทร่วม ที่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ พร้ อมทั้ งสนั บสนุ นให้บริษั ทฯ เข้ า ร่ ว มเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุ จริต สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งสม่ า เสมอ ทบทวนกฎบั ตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิ จารณาคั ดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ สอบบัญชี รวมทั้ งกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี โดยมี
มติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพี ยงพอของระบบ
การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในซึ่งเปิดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
บริษัทฯ มี การกาหนดนโยบายควบคุมการเข้าถึ งระบบสารสนเทศโดยเฉพาะข้อมู ลที่ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
และข้อมู ลเชิงการแข่งขันเพื่ อความได้เปรียบในการดาเนิ นธุ รกิ จให้มีความมั่ นคงปลอดภัย โดยควบคุมการ
เข้าถึ งให้ทาได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุ ญาตเท่ านั้น และมีการทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมู ลอย่างน้ อยปีละ 2 ครั้ง
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เพื่ อเป็ น การป้ อ งกั น และติ ดตามการใช้ ประโยชน์ อัน มิ ค วรในทรั พ ย์ สิ น ข้ อ มู ล และโอกาสของบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการได้ดูแลอย่ า งรอบคอบเมื่ อเกิ ดรายการที่ อาจมี ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยก าหนด
นโยบายและขั้นตอนการอนุ มัติรายการที่ เกี่ ยวโยงกั นไว้ เป็นลายลัก ษณ์ อักษรในข้ อบังคั บของบริษัท ฯ และ
บริษัทย่อย โดยกาหนดให้ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรือรายการ
ได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ ที่กาหนดตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ ใช้ บังคั บกั บการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นของบริ ษัทจดทะเบี ยน
โดยในส่ ว นของราคาและเงื่ อนไขเสมื อ นทารายการกั บบุ ค คลภายนอก ( Arm’s Length Basis) และได้
เปิดเผยรายละเอียด มู ลค่ ารายการ คู่สัญญาเหตุผล/ความจาเป็น ไว้ ในรายงานประจาปีและแบบ 56-1 ทั้ งนี้
กรรมการ ผู้ บริหาร และพนั กงานใดที่ มีส่วนได้เสี ย จะไม่ ได้รับอนุ ญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสิ นใจหรือ
ออกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ องที่ อ าจมี ก ารขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ และบุ ค คลเหล่ า นั้ น
นอกจากนี้ ในการดาเนิ นการดัง กล่ าวจะไม่ มีลักษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้ผู้ รั บมอบอานาจสามารถ
อนุ มัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง มี ส่ วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกั บบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
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