
 

การก ากับดูแลกจิการ 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 9 ท่าน                      
โดยได้รับการพิจารณาเลือกตัง้จากที่ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน ซึง่มากกว่า 1 ใน 
3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมีรายช่ือและข้อมลูกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหวัข้อรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ก าหนด 
สามารถปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
การแต่งตัง้กรรมการและการคดัเลือกกรรมการอิสระ รวมถึงการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มี
ความหลากหลาย และข้อมลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น จ านวนปี
ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ปรากฏรายละเอียดอยู่ในหมวด
โครงสร้างการจดัการ 

 
สัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหารที่สะท้อนการถ่วงดุลอ านาจกันอย่าง
เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 7 ท่าน (ใน
จ านวนนีเ้ป็นกรรมการที่เป็นอิสระ จ านวน 5 ท่าน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ เป็นไปตามข้อก าหนด
ของส านกังาน ก.ล.ต.) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน 

 
อนึง่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถแสดงความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ 

 
 คณะกรรมการชดุย่อย 

เพื่อให้การก ากับดูแลบริษัทฯ เป็นไปอย่างทัว่ถึงและสอดคล้องตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่มีบทบาทหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาประเด็นเฉพาะเร่ือง ช่วยพิจารณากลัน่กรองการด าเนินงานที่ส าคญัเฉพาะเร่ืองตามที่ ได้รับมอบหมาย 
และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอ านาจพิจารณาตัดสินใจเร่ืองส าคญัในบางเร่ืองตามที่
คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ านาจไว้ ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อยแต่
ละชุด และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” 



 บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาท
อย่างชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน อนึ่ง แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นที่
มิใช่กรรมการอิสระ แตอ่ย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนโดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นจดุแข็งที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จและ
มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองได้ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ มา
ยาวนาน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ สามารถอทุิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้
อย่างเต็มที ่พร้อมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายมาโดยตลอด 

   
ประธานกรรมการเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามที่กฎหมาย
ก าหนด ซึง่รวมถึงข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้บงัคบั โดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณและนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  

 
ทัง้นี ้ประธานกรรมการท าหน้าที่ (1) ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร (2) ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกบัฝ่าย
จัดการพร้อมทัง้ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ควบคุมดูแลการ
ประชุมดังกล่าวให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้ นได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและเป็นอิสระ (3) ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการ
ทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี (4) สามารถอทุิศและจดัสรรเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของ
บริษัทฯ (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และ (6) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อันดี
ระหวา่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

 
กรรมการผู้จดัการใหญ่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจดัการบริษัทฯ ให้มีการด าเนินธุรกิจตามแผน
กลยทุธ์ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชมุคณะกรรมการและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบั ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น 
พร้อมทัง้ติดตามดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสจุริตและความระมดัระวงั 



นอกจากอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในส่วนของโครงสร้างการจัดการแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
• จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โดย
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ทัง้นี ้มีการจดัท า 
“คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบบัทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเม่ือวนัที่ 14 ธันวาคม 
2563) ขึน้ เพื่อวางมาตรฐานด้านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสง่เสริมแนวปฏิบตัิที่ดีในองค์กร 
รวมไปถึงกระบวนการด าเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่า หากทุกส่วนงานได้สะท้อนคุณค่าทางจริยธรรมผ่านการ
ด าเนินงานและความมุ่งมัน่แล้ว ย่อมนบัเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้แก่บริษัทฯ โดยได้
ก าหนดความคาดหวังที่องค์กรมีต่อพนักงานทุกคน รวมถึงการที่พนักงานทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการ แนว
ปฏิบตัิ และเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ถ่ายทอดไว้ในคู่มือดงักล่าว โดยบริษัทฯ ถือเป็นสิ่งส าคญัยิ่งที่พนกังาน
ทุกคนจะต้องปฏิบตัิตามหลกัการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งหวงัที่จะเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ดี
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเน้นย า้ให้เห็นถึงเหตผุลว่าท าไมผู้
มีส่วนได้เสียจึงได้เช่ือและไว้วางใจในบริษัทฯ ของเรา และในขณะเดียวกนั ผู้ มีส่วนได้เสียยงัสามารถก าหนด
ความคาดหวงัในการด าเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ได้จากหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในคู่มือฉบบัดงักล่าว
ด้วย  

 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      
บริษัทฯ จงึก าหนดให้ “Integrity - ซื่อตรง ซื่อสตัย์ ตอ่ตนเองและองค์กร” เป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กรที่ส าคญั 
โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิหน้าที่
ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย รวมทัง้ก ากบัดแูล
ให้กลุ่มแสนสิริด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่าง  ๆ ของภาครัฐ รวมทัง้
ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการตามที่องค์กรก าหนด และให้สื่อสารนโยบายดงักล่าวให้แก่ฝ่ายจดัการและพนกังานใน
ทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ 
ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัทฯ และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม สาธารณชน และ
สงัคม โดยมีการติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวกับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ในการ
ปฏิบตัิงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (Duty of Care) รวมถึงตดัสินใจและท ารายการ
โดยไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย โดยมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้ 
 

- คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้กรรมการทุกคน และการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ขัน้ตอนการอนุมัติ ระเบียบ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง
คู่มือก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และก าหนดให้มีระบบการรายงานเป็นล าดบัขัน้ต่อ
ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง พร้อมทัง้ติดตามดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี



ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นภายใต้มาตรฐานจริยธรรมด้วยความสจุริตและความ
ระมดัระวงั 
 

- การเข้าท านิติกรรมสญัญาใด ๆ จะต้องผ่านการอนมุตัิตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด รวมถึงระเบียบอ านาจอนมุตัิการด าเนินการของบริษัทฯ ด้วย 

 
อนึ่ง การท ารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้น (กรณี
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด) ทกุครัง้ และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอย่างครบถ้วน
และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัที่ก าหนด โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานก ากับดูแล
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

 
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตกลงเข้า
ท ารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตาม
ความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
แล้วแตก่รณี ให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักล่าวก าหนดในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย  

 
คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เก่ียวโยงกัน และได้
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยในส่วนของราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
และได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 
แล้ว นอกจากนี ้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจหรือออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองที่อาจมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบุคคล
เหล่านัน้ 

 
• ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมกบักิจการที่บริษัทฯ ด าเนินอยู่ในปัจจบุนั ทัง้ใน
ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกบัเปา้หมาย 
ธุรกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทัง้ได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการ
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ



บริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ผู้ติดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีการควบคมุภายในที่เก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ 

  
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส าคญัของ
บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก าหนดให้มีการรายงานการ
ด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 
• การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้มีการก าหนด
และประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสี่ยง ซึง่รวมถึงความเสี่ยง
ที่มีผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมอบให้ฝ่ายจดัการด าเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สงัคม และกฎหมาย รวมทัง้การแข่งขันใน
อตุสาหกรรม และก าหนดมาตรการเพื่อจดัการแก้ไขตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ 

 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระทกุท่าน เพื่อสอบ
ทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” 

  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการบริษัท รวมทัง้ก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และ
น าเสนอที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
กลยทุธ์และนโยบายที่ส าคญัของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารไปยงัคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคน ผ่านเคร่ืองมือหรือช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกบัเนือ้หา เช่น ระดบัผู้บริหารจะ
สื่อสารผ่านการประชุม Corporate Planning เป็นประจ าทุก 6 เดือน เป็นต้น ส าหรับในระดบัพนกังานทัง้ใน
ส่วนของส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขา และพนักงานประจ าโครงการจะสื่อสารผ่านสายการบงัคบับญัชา
ตามล าดบั รวมทัง้การก าหนดเนือ้หาไว้ในหลกัสตูรปฐมนิเทศ การจดัอบรมสมัมนา การสื่อสารภายในองค์กร 
(ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ) การเรียนในระบบ E-learning การใช้อีเมล การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามผลการปฏิบตัิและความคืบหน้า 
ตลอดจนรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 



• การดแูลให้กรรมการทกุคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
ในเดือนธันวาคมของทกุปี กรรมการจะได้รับทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทส าหรับการประชุม
ในรอบปีถดัไปเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี ้เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ในการประชมุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และจดัสรรเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระมีระยะเวลาพิจารณาที่
เพียงพอเหมาะสม ซึ่งกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั เพื่อให้มีเวลา
ศกึษาข้อมลู 


