
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตามข�อกำหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ กฎเกณฑ�ที่ใช�บังคับ 
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น รวมถึงการพ�จารณาและให�ความเห็นชอบ ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการบร�หารจัดการ เป�าหมาย 
ทางการเง�น และงบประมาณ เป�นต�น พร�อมทั้งติดตามดูแลการดำเนินงานให�เป�นไปตามนโยบายที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพเพ�่อประโยชน� 
สูงสุดของผู�ถือหุ�นภายใต�มาตรฐานจร�ยธรรมด�วยความสุจร�ตและความระมัดระวัง

จร�ยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบร�ษัท มีนโยบายอย�างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม และได�มีการสื่อสารนโยบายดังกล�าวให�แก�ฝ�ายจัดการ 
และพนักงานในทุกระดับอย�างสม่ำเสมอ เพ�่อให�ผู�ที่เกี่ยวข�องยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติหน�าที่ตามภารกิจของบร�ษัทฯ ด�วยความซื่อสัตย� 
สุจร�ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต�อบร�ษัทฯ และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม สาธารณชน และสังคม โดยมีการติดตาม 
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าวกับผู�ที่เกี่ยวข�องอย�างสม่ำเสมอ ซ่ึงบร�ษัทฯ จะได�ทำการรวบรวมและจัดทำข�อพ�งปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ 
ในการปฎิบัติงานของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษทางว�นัยต�อไป

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

เพ�่อป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� คณะกรรมการได�ดูแลอย�างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน� โดย 
กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว�เป�นลายลักษณ�อักษร ในข�อบังคับของบร�ษัทฯและบร�ษัทย�อย โดยกำหนดให�ใน 
กรณีที่บร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยตกลงเข�าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อรายการได�มาหร�อจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�ของบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อย 
ตามความหมายและหลักเกณฑ�ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยที่ใช�บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบร�ษัท
จดทะเบียน หร�อการได�มาหร�อจำหน�ายไปซึ่งสินทรัพย�ของบร�ษัทจดทะเบียน แล�วแต�กรณี ให�บร�ษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�และ 
ว�ธีการตามที่ประกาศดังกล�าวกำหนดในเร�่องนั้นๆ ด�วย

คณะกรรมการได�ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย�งทางผลประโยชน� และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได�พ�จารณาความเหมาะสมอย�างรอบคอบ 
ทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยในส�วนของราคาและเง�่อนไขเสมือนทำรายการ 
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได�เป�ดเผยรายละเอียด มูลค�ารายการ คู�สัญญา เหตุผล/ความจำเป�น 
ไว�ในรายงานประจำป� และแบบ 56-1 แล�ว นอกจากนี้ กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานใดที่มีส�วนได�เสียจะไม�ได�รับอนุญาต 
ให�เข�าร�วมในกระบวนการตัดสินใจ หร�อออกเสียงลงคะแนนในเร�่องที่อาจมีการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ของบร�ษัทฯและบุคคลเหล�านั้น

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บร�ษัทฯให�ความสำคัญต�อระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับกิจการที่บร�ษัทฯดำเนินอยู�ในป�จจ�บัน ทั้งในระดับบร�หาร และระดับปฏิบัติงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ จ�งได�มีการปรับโครงสร�างองค�กรให�สอดคล�องกับเป�าหมาย ธุรกิจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของแต�ละสายงาน พร�อมทั้ง 
ได�กำหนดภาระหน�าที่ อำนาจการดำเนินการของผู�ปฏิบัติงานและผู�บร�หารไว�เป�นลายลักษณ�อักษรอย�างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช� 
ทรัพย�สินของบร�ษัทฯให�เกิดประโยชน� และมีการแบ�งแยกหน�าที่ผู�ปฏิบัติงาน ผู�ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพ�่อให�เกิด 
การถ�วงดุลและตรวจสอบระหว�างกันอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเง�น โดยบร�ษัทฯ ได�จัดให�มี 
ระบบรายงานทางการเง�นเสนอผู�บร�หารสายงานที่รับผิดชอบ
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บร�ษัทฯได�จัดให�มีการตรวจเช็คเพ�่อให�มั่นใจว�า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเง�นที่สำคัญของบร�ษัทฯ ได�ดำเนินการตามแนวทางที่ 
กำหนดละมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนดที่เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ (Compliance Control) 
และเพ�่อให�หน�วยงานตรวจสอบภายในมีความเป�นอิสระ สามารถทำหน�าที่ตรวจสอบและถ�วงดุลได�อย�างเต็มที่ คณะกรรมการจ�งกำหนดให�มี 
การรายงานการดำเนินการโดยตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และได�รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด�วย

การบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร�ษัทได�ให�ความสำคัญเกี่ยวกับการบร�หารความเสี่ยงเป�นอย�างมาก บร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของ 
กิจการ มีการกำหนดมาตรการป�องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต�อการดำเนินงานของบร�ษัทฯ โดยมอบให� 
ฝ�ายจัดการไปดำเนินการเพ�่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ�ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง�ของเศรษฐกิจ การเง�น สังคม 
และกฎหมาย รวมทั้งการแข�งขันในอุตสาหกรรม และกำหนดมาตรการเพ�่อจัดการแก�ไขตามความเหมาะสมอย�างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร�ษัท มีกำหนดประชุมโดยปกติเป�นประจำเป�นรายไตรมาส และมีการประชุมพ�เศษเพ��มตามความจำเป�น ซึ่งมีการกำหนดวาระ 
ชัดเจนล�วงหน�า และมีวาระพ�จารณาติดตามผลการดำเนินงานเป�นประจำ โดยเลขานุการคณะกรรมการได�จัดหนังสือเชิญประชุมพร�อมระเบียบ 
วาระการประชุมและเอกสารก�อนการประชุมล�วงหน�า 7 วัน เพ�่อให�กรรมการได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพ�ยงพอก�อนเข�าร�วมประชุม ปกติ 
การประชุมแต�ละครั้งจะใช�เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยในป� 2556 ที่ผ�านมา คณะกรรมการบร�ษัทมีการประชุมตามวาระปกติ 6 ครั้ง 
และประชุมตามวาระพ�เศษ 7 ครั้ง รวมทั้งสิ�น 13 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการเข�าร�วมประชุมคณะกรรมการบร�ษัทในป�ที่ผ�านมา ได�เป�ดเผยไว�ในหัวข�อ 
“โครงสร�างการจัดการ”

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว�อย�างเพ�ยงพอสำหรับการเสนอเร�่องเข�าสู�การพ�จารณา และส�งเสร�มให�กรรมการได�อภิปรายประเด็นสำคัญ 
อย�างทั่วถึง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการทำหน�าที่จดบันทึกการประชุมเป�น ลายลักษณ�อักษรซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต�างๆ อย�างครบถ�วน 
โดยมีการบันทึกการอภิปรายของที่ประชุม รวมทั้งข�อคิดเห็นของกรรมการไว�อย�างชัดเจน มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ�านการรับรองจาก 
คณะกรรมการซึ่งพร�อมให�คณะกรรมการและผู�ที่เกี่ยวข�องตรวจสอบได�

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บร�ษัทฯ รับทราบข�อมูลด�านการประเมินผลงานของคณะกรรมการตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกำหนด และมีการประเมิน 
ผลงานของคณะกรรมการบ�างเป�นครั้งคราว อย�างไรก็ตาม บร�ษัทฯ มีแนวคิดที่จะกำหนดหลักเกณฑ�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะ โดยจะกระทำด�วยความระมัดระวังและรอบคอบตามความเหมาะสม เพ�่อนำมาใช�ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การทำงานของคณะกรรมการต�อไป

ค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บร�หาร

บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบายค�าตอบแทนกรรมการไว�อย�างชัดเจนและโปร�งใส โดยค�าตอบแทนอยู�ในระดับเดียวกับภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน 
และสูงเพ�ยงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต�องการ และได�ขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�นแล�ว ทั้งนี้ กรรมการที่ได�รับมอบหมาย 
ให�เป�นกรรมการตรวจสอบได�รับค�าตอบแทนเพ��มเติมตามปร�มาณงานที่เพ��มข�้น

คณะกรรมการบร�ษัท ได�แต�งตั้งคณะกรรมการพ�จารณาค�าตอบแทนข�้น ประกอบด�วยกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หาร ทั้งนี้ 
เพ�่อให�ค�าตอบแทนของผู�บร�หารระดับสูงได�รับการพ�จารณาอย�างเป�นกลางและเหมาะสม และเพ�่อพ�จารณาอัตราค�าตอบแทนของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะได�มีการนำเสนอให�ผู�ถือหุ�นพ�จารณาอนุมัติด�วย ทั้งนี้ รายละเอียดค�าตอบแทนของกรรมการแต�ละคณะ 
และผู�บร�หาร ได�เป�ดเผยไว�ในหัวข�อ “โครงสร�างการจัดการ”
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การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร

การพัฒนากรรมการ

บร�ษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของกรรมการซึ่งเป�นกลไกที่สำคัญในการกำหนดแนวทางนโยบายและแผนงานในการที่จะทำให�บร�ษัทฯ บรรลุ 
เป�าหมายในทางธุรกิจ และดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทั้งหลายซึ่งได�ไว�วางใจแต�งตั้งกรรมการเพ�่อทำหน�าที่ในการกำหนดนโยบาย และ 
กำกับดูแลการทำงานของฝ�ายบร�หาร บร�ษัทฯ จ�งมีเป�าหมายในการพัฒนากรรมการทุกท�านให�มีความรอบรู�ในเร�่องที่จำเป�นและเกี่ยวข�องกับ 
การทำงานอย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยการสนับสนุนและส�งเสร�มทั้งในด�านของการจัดสรรเวลาและค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องให�กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผู�บร�หาร รวมทั้ง ผู�ปฏิบัติงานด�านเลขานุการบร�ษัทได�เข�าร�วมการอบรม สัมมนา กับหน�วยงานต�างๆ เช�น 
ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรม 
การบร�ษัทไทย และสมาคมบร�ษัทจดทะเบียนไทย เป�นต�น เพ�่อให�ผู�เข�าอบรม สัมมนา ดังกล�าวได�มีความรู� ความเข�าใจ และได�รับทราบกฎหมาย 
หลักเกณฑ� ความรับผิดชอบ รวมทั้งข�อมูลในด�านต�างๆ ที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่ อันจะนำไปสู�การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ต�อไปในอนาคต

นอกจากนี้ หากมีการแต�งตั้งกรรมการใหม� เลขานุการคณะกรรมการในฐานะผู�รับผิดชอบงานด�านเลขานุการบร�ษัทฯ จะจัดเตร�ยมเอกสาร 
และข�อมูลต�างๆ ที่เป�นประโยชน�เพ�่อส�งเสร�มให�กรรมการได�ทราบถึงบทบาทหน�าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบร�ษัทฯ เช�น คู�มือ 
กรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และหลักเกณฑ�ในเร�่องภาระหน�าที่ 
และความรับผิดชอบในการรายงานการถือหลักทรัพย�ในบร�ษัท ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห�งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 เป�นต�น อันเป�นข�อมูลรายละเอียดของภาระหน�าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
ที่กรรมการต�องยึดถือและปฎิบัติ รวมทั้งในส�วนที่เป�นข�อพ�งปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะใช�เป�นแนวทางในการทำงานให�เป�นไปตาม 
มาตรฐานเป�นที่ยอมรับในระดับสากล

การพัฒนาผู�บร�หารและแผนการสืบทอดงาน

บร�ษัทฯ มีความมุ�งมั่นในการพัฒนาผู�บร�หารทั้งในระดับกลางไปจนถึงระดับสูงเพ�่อการสืบทอดงานอย�างต�อเนื่อง โดยในการวางแผนและ 
การทำงานในส�วนต�างๆ ไม�ว�าจะเป�นในแง�ของการพัฒนาผลิตภัณฑ� การตลาดและการขาย การเง�น ตลอดจนงานในส�วนสนับสนุนทั้งหลาย 
จะกำหนดให�มีกลุ�มคณะทำงานที่ประกอบด�วยผู�บร�หารระดับสูง และผู�บร�หารในแต�ละสายงานมาประชุมร�วมกันเพ�่อกำหนดแผนการทำงาน 
และการประสานงาน ซึ่งอาจมีหลายคณะตามความเหมาะสม เช�น คณะทำงานในการพ�จารณาโครงการใหม� โดยจะทำหน�าที่ในการพ�จารณา 
ตัดสินใจในการลงทุนซื้อที่ดินหร�อลงทุนอื่นๆ หร�อ คณะทำงานที่พ�จารณาเกี่ยวกับการเง�นของบร�ษัทฯ หร�อ คณะทำงานในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ�และการตลาด เป�นต�น โดยในคณะทำงานเหล�านี้จะประกอบด�วยประธานอำนวยการ กรรมการผู�จัดการใหญ� ประธานผู�บร�หาร 
ฝ�ายปฏิบัติการ เป�นแกนหลัก และมีบรรดาผู�บร�หารอื่นๆ ในระดับต�างๆ ของสายงานที่เกี่ยวข�องและสัมพันธ�กันเข�าร�วมในการทำงานในกลุ�ม 
คณะทำงานแต�ละคณะ ซึ่งบร�ษัทฯ เชื่อมั่นว�า ด�วยแนวทางในการทำงานดังกล�าวนี้จะเป�นว�ธีหนึ่งที่จะช�วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของ 
ผู�บร�หารอย�างมาก เนื่องจากได�มีส�วนร�วมและได�เป�นส�วนหนึ่งในการกำหนดแผนและการปฏิบัติงาน และได�เห็นและสัมผัสการทำงานของ 
ผู�บร�หารในสายงานอื่นๆ ด�วย นอกจากนี้ยังเป�นการที่ได�มีโอกาสศึกษาและได�รับการถ�ายทอดประสบการณ�ในการทำงานจากผู�บร�หาร 
ระดับสูงในการปฏิบัติงานจร�งด�วย จะเห็นว�า ว�ธีการทำงานดังกล�าวนอกจากจะเป�นการพัฒนาผู�บร�หารที่ดีแล�ว ยังจะทำให�งาน 
มีความต�อเนื่อง และสามารถสืบทอดงาน และถ�ายโอนความรับผิดชอบระหว�างผู�บร�หารทั้งในระดับเดียวกันในต�างสายงาน และจากผู�บร�หาร 
ระดับสูงได�โดยคล�องตัว เนื่องจากไม�ติดยึดกับตัวบุคคลเป�นการทำงานในลักษณะของทีม การที่ได�ร�วมอยู�ในกลุ�มคณะทำงานแต�ละคณะ 
ที่ทำงานสอดประสานกัน ทำให�มีการสืบทอดงานอย�างค�อยเป�นค�อยไปในลักษณะของการทำงานร�วมกันซึ่งจะได�ศึกษาและถ�ายทอดงาน 
รวมทั้งความรับผิดชอบที่สำคัญไปพร�อมกัน

5.



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับผู�บร�หารระดับกลางนั้น บร�ษัทฯ มีการพัฒนาและแผนการสืบทอดงานอย�างต�อเนื่องเช�นกัน โดยผู�บร�หารระดับสูงในแต�ละสายงาน 
จะต�องพ�จารณาและสนับสนุนให�ผู�บร�หารในระดับกลาง และพนักงานในสายงานได�มีการพัฒนาศักยภาพข�้น เพ�่อให�สามารถรับผิดชอบงาน 
ด�านการบร�หารและทำงานงานแทนตนได� โดยที่ผู�บร�หารระดับกลางที่มีศักยภาพในทุกสายงานจะได�รับการเสนอชื่อเพ�่อคัดเลือกเข�าร�วม 
โครงการ SLP (Sansiri Leadership Programme) ซึ่งเป�นโครงการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการเพ�่อสนับสนุนเสร�มสร�างศักยภาพ 
ด�านการบร�หารงานเพ�่อเตร�ยมความพร�อมในการเป�นผู�บร�หาร โดยพนักงานจะได�เร�ยนรู�ถึงกระบวนการและกลยุทธ�ในการบร�หารแนวใหม� 
รวมถึงการที่จะเป�นผู�นำที่ดีและมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป�นการสร�างเคร�อข�าย (Network) ในการประสานงานและ 
ให�ความร�วมมือช�วยเหลือในการทำงานในระหว�างสายงานต�างได�ด�วย เนื่องจากพนักงานที่เข�าร�วมโครงการต�องเข�าเร�ยนและทำกิจกรรม 
ร�วมกัน ในส�วนของพนักงานในระดับต่ำลงมาบร�ษัทฯ จะมีโครงการค�นหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจะเป�นการคุยกันในระหว�างผู�บร�หาร 
ระดับสูงในสายงานต�างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข�องกัน ทำการคัดเลือกพนักงานที่มีทักษะการทำงาน และทัศนคติที่ดีเข�ามาร�วมฝ�กอบรมในลักษณะ 
On the Job Training เพ�่อให�สามารถเติบโตข�้นเป�นผู�บร�หารระดับต�นและระดับกลางตามลำดับ

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังให�การสนับสนุนโครงการสัมมนา/ดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ�่อเพ��มพ�นทักษะ ความรู� และเป�ดโลกทัศน� 
ใหม�ๆ ให�กับพนักงานในการนำไปใช�ในการปฏิบัติงานจร�ง ซึ่งผู�เป�นผู�บร�หารระดับกลาง ทุกคนจะได�มีโอกาสเข�าเร�ยนในโครงการอบรม 
สัมมนาที่สำคัญ เพ�่อพัฒนาศักยภาพในการเป�นผู�นำและการบร�หารงาน


