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สารจากประธานกรรมการบรหิาร 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการ

แขง่ขนัในระยะสัน้และระยะยาว อนัน าไปสูค่วามเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน อีกทัง้ยงัสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการส่ือสารท่ีชดัเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมู.ลค่าเพิ่มให้กับผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายเป็นส าคญั จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากับดแูลกิจการให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานด้านการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หลักสากลของ  The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ 
Asean CG Scorecard รวมถึงดแูลให้หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดีมีผลในทางปฏิบตัิ และติดตามการด าเนินงาน
อยา่งตอ่เน่ืองให้เป็นไปตามแผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

โดยบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประเมินผลการก ากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับ 

• ได้รับรางวลั “Thailand Sustainability Investment” หรือ หุ้นยัง่ยืน ประจ าปี 2563 จากตลาดหลกั
ทรัยพ์แหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นรางวบัท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเดน่ด้านการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน
และสร้างผลกระทบเชิงบวกตอ่สงัคม โดยตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 6 

• ได้รับ รางวลั Investors’ Choice Award ประเภท การท าคะแนนการประเมินคณุภาพการจดัประชุม
ผู้ ถือหุ้นเตม็ 100% ตอ่เน่ือง 8 ปีซ้อน จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

• ได้รับการจดัอนัดบัในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) โดยตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 8 จากผลการส ารวจการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  
 
       นายประทีป ตัง้มติธรรม 
    ประธานกรรมการบริหาร 
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 ขอ้แนะน าการใชค้ ู่มือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัตติามคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมถึงพนกังานในบริษัทย่อย  โดยมีคณะกรรมการบริษัท ปฏิบตัิ
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ข้อแนะน าเก่ียวกับคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

1. ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของคูมื่อฉบบันี ้และเรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ของตน พร้อมทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของนโยบายการก ากับดูแลกิจการฉบบันีอ้ย่าง
สม ่าเสมอ 

2. เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการผ่านทางช่องทางต่างๆ ท่ี
ก าหนดไว้ 

3. ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องเป็นผู้น าในการปฏิบตัิตามคูมื่อฉบบันี ้ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้พนกังาน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจว่าการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นสิ่งท่ี
ถกูต้องและต้องปฏิบตัิ 
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แบบพนัธสญัญา 

 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน)  

แบบพันธสัญญา 
 

บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) มีความประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทศภุาลยั 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ศกึษาท าความเข้าใจคู่มือนโยบายการก ากับดแูลกิจการฉบบันี ้และลงนามเป็น
พนัธสญัญา ดงันี ้

1. ข้าพเจ้ายอมรับ และ ตกลงท าความเข้าใจคูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันี ้
2. ข้าพเจ้ายอมรับ และ ตกลงยึดถือคูมื่อนโยบายการก ากับดแูลกิจการฉบบันี ้มาเป็นหลกัปฏิบตัิใน

การด าเนินงานด้วยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 
 
 
 

 
 

 
         ลายเซ็น...................................................... 

  
             (......................................................)ตวับรรจง 

  
              รหสัพนกังาน.................................... 

  
ฝ่าย................................................. 

  
วนัท่ี........./......../........... 
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 วตัถปุระสงค ์

 
บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี โดยเช่ือว่าระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จะส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนัในระยะสัน้และระยะ
ยาว อันน าไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทัง้ยังสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน สถาบนัการเงิน 
พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการส่ือสารท่ีชดัเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้างมูลคา่เพิ่ม  
โดยค านงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายเป็นส าคญั 
                  ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท จงึได้ก าหนดคูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการนีข้ึน้ ซึง่ตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลกัสากลของ  The Organization for Economic Cooperation 

and Development โดยก าหนดกรอบความยัง่ยืนตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ CSR (R+A) = CG               และ
ก าหนดค าขวญัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ คือ  ศภุาลยั GREAT  ทัง้นี ้เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทฯ การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายของบริษัทฯ  โดยจดัให้มีการก ากบัดแูลและบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ บน
แนวทางการด าเนินธุรกิจความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้  
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กรอบความยัง่ยนืตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ 

 

CSR (R+A) = CG  

 
CSR  =  Corporate Social Responsibility  ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
R  =  Risk Management การบริหารความเส่ียง 
A  =  Anti – Corruption การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
C  =  Corporate Governance การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
G  =  Growth Infinity การเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 
ความหมายโดยรวม 

การท าให้บริษัทฯ เตบิโตอยา่งยัง่ยืนต้องเร่ิมจากภายใน เหมือนการปลกูต้นไม้แล้วมีรากแข็งแรง ด้วยการรด
น า้ พรวนดนิ ใสปุ่๋ ยท่ีเหมาะสม เปรียบเสมือนทกุคนในองค์กร ต้องให้ความส าคญัในเร่ือง การบริหารความเส่ียง การ
ควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน เม่ือรากแข็งแรง ต้นไม้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์ของต้นไม้ได้เต็มท่ี เปรียบเสมือนบริษัทฯ สามารถส่งต่อคุณประโยชน์ไปยังผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สงัคม ประเทศชาต ิรวมทัง้สิ่งแวดล้อม 
ท่ีมา : Showcase SET Sustainability AWARDS 2015  ของบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) หน้าท่ี 117 
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 ค าขวญัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

 
SUPALAI GREAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 7 
 

 

 

 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัท ศภุาลยั จ ากัด (มหาชน)  ตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมาภิบาลและความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม เน่ืองจากมีความเช่ือมัน่ว่าธรรมาภิบาลท่ีดี จะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ  และสร้างความเช่ือมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย  ซึ่งจะน าไปสู่การ
เตบิโตอยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน และสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการ  

คณะกรรมการบริษัท ได้จดัให้มี “คูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” โดยได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  บทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท  แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการบริหารงาน และการควบคมุภายใน  นอกจากนีย้งัจัดให้มีการทบทวน 
“จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน” (Code of Conduct) เป็นประจ าทกุปี โดยในปี
นี ้ได้จดัท าคูมื่อจรรยาบรรณ (ฉบบัย่อ) ส าหรับพนกังาน  เพ่ือยกสถานการณ์ท่ีควรและไม่ควรปฏิบตัิให้สอดคล้อง กบั
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้ได้มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการ”  และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ” ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพ่ือให้บคุคลภายนอกได้รับทราบ และมี
การส่ือสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เกิดความเข้าใจ 
และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียทกุกลุม่ได้อยา่งครบถ้วน เป็นมาตรฐานสอดคล้อง
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้ 5 หมวด อนัประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น  2) การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่าง
เทา่เทียมกนั  3) การค านงึถึงบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ  ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้พนกังานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  ได้ลงนามรับทราบการ
ปฏิบตัิตามคูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ  รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยทัว่
กนั  

โดยครอบคลมุหลกัปฏิบตัิ 8 ข้อ ได้แก่  
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน 
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
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7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู และ 
8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  รวมทัง้พนกังานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องปฏิบตัิตามนโยบาย

การก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยทัว่กนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ  มีแนวทางการส่งเสริมและก ากับดูแลให้กรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ต้องศกึษาและความเข้าใจในจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจฯ ของบริษัทฯ พร้อมลงนามเป็นพันธสัญญา พร้อมทัง้จดัให้มีกิจกรรม CG Day  E-News 
เผยแพร่ขา่วสาร และทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ เป็นประจ าทกุปี ผา่นระบบ 
e-Exam ท่ีบริษัทฯ พฒันาขึน้ และจดัให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การติดตอ่ส่ือสาร Two-way ผ่าน Email : 
Pu-Tham@supalai.com 

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานถือเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งพนกังานทกุ
คนต้องด ารงตน และถือปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด พนกังานท่ีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัติามจะถกูพิจารณาโทษทางวินยั  

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมถึงพนกังานในบริษัทย่อย มีหน้าท่ีต้องปฏิบตัิตาม และส่งเสริม
ให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ การกระท าตอ่ไปนีเ้ป็นการท าผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 

1) ไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณฯ 
2) แนะน า สง่เสริมหรือสนบัสนนุให้ผู้ อ่ืนไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณฯ 
3) ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณฯ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควร

ทราบ เน่ืองจากเก่ียวข้องกบังานภายใต้ความรับผิดชอบของตน 
4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ขดัขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง ท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบตัติามจรรยาบรรณฯ 
5) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ อ่ืน เน่ืองจากไมมี่การรายงาน กรณีไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณฯ 
ทัง้นี ้การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตามกระบวนการ

พิจารณาและลงโทษ ตามระเบียบของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี ้หากพนักงานท่ีท าผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

ดงันัน้ ผู้บริหารในฐานะผู้บงัคบับญัชา จะต้องสอดส่อง และแนะน าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาด ารงตน ประพฤติตน
อย่างเคร่งครัด  และอาจจดัให้ผู้นัน้ได้รับการพฒันาท่ีเหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องด ารงตน 
และปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด และจดัให้มีหน่วยงานก ากับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) เพ่ือท าหน้าท่ีก ากับ
ดแูล และตดิตามให้บริษัทฯ  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีการปฏิบตัถิกูต้องตามข้อบงัคบัของหนว่ยงานก ากบั
ภายนอก  

 

mailto:Pu-Tham@supalai.com
mailto:Pu-Tham@supalai.com
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 วิสยัทศัน ์ภารกิจ ค่านิยมองคก์ร  
ปรชัญาการบรหิาร และวฒันธรรมองคก์ร 

 

 
วิสัยทัศน์            ผู้น าด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อยา่งยัง่ยืน โดยมีสว่นร่วมในการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 (Leader in sustainable real estate development with contribution to social and 

environmental improvement) 
ภารกิจ               สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการ เพ่ือผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงประโยชน์

ของผู้ มีสว่นได้เสีย 
 (To create & develop Innovative products and services to bring the most value in the 

interests of our stakeholders) 
ค่านิยมองค์กร 

• นวตักรรม  (Innovations) 

• คลอ่งตวัและยืดหยุน่ (Agility and Flexibility) 

• ชนะด้วยกนั  (Win-Win) 

• การวดัผลเป็นรูปธรรม  (Factual Key Performance Index) 

• เน้นจริยธรรม และความถกูต้องตามกฎหมาย (Legal and Corporate Governance) 

• ยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

• ความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  

(Responsibilities to Stakeholders, Society and 
Environment) 

 

ปรัชญาการบริหาร 
 เพ่ือสงัคมคณุภาพของ “ชาวศภุาลยั” บริษัทฯ จงึตัง้มัน่ในการสร้างสรรค์ท่ีอยูอ่าศยัท่ีมี   คณุภาพ   พฒันา
ผลิตภณัฑ์ตลอดเวลา พฒันาสงัคมให้มีความปลอดภยั อบอุน่ พฒันาการบริการท่ีดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพ่ือ
สร้างความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า โดยยดึมัน่ในปรัชญาการบริหารงาน 

S (SUPERIORITY)   : เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการ และการจดัการท่ีดี 
P(PROFITABILITY)

  
 : ค านึงถึงผลประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น พนกังาน 
ผู้ รับเหมา  คูค้่าและสงัคม 

L(LONGEVITY)      : ประกอบธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง บนพืน้ฐานของความมัน่คง 
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วัฒนธรรมองค์กร 
S (SENIORITY) :  พ่ีสอนน้อง ร่วมมือ ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 
P (PLAN) :  มีการวางแผน และเป้าหมายท่ีชดัเจน 
A (ATTITUDE) :  มีทศันคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืนและสว่นรวมเป็นท่ีตัง้เสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 
L (LEGAL AND    
   REGULATION) 

:  ถกูต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และขัน้ตอนงานตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ใน 
   ระบบ ISO ของบริษัท 

I (INTEGRITY) :  ซ่ือสตัย์ ยดึมัน่ในคณุธรรม ไมเ่อาเปรียบลกูค้า และเพ่ือนร่วมงาน 
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 ค าจ ากดัความ และความส าคญัของ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

 
ค านิยาม 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หมายถึง การจดัโครงสร้าง และกลไกการบริหารจดัการภายในองค์กร เพ่ือเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และ ผู้ ถือหุ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคญั การสร้างประโยชน์ท่ีเหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้ น โดย
ค านงึผู้ มีสว่นได้เสียโดยรวม 

หลักการที่มา 

          นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีการก าหนดกรอบ\ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสากลของ  The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) และ Asean CG Scorecard 

 

ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
1. ช่วยเสริมสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีศกัยภาพในการ

แข่งขนัในระยะสัน้และระยะยาว อนัน าไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืนและขจดัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

2. ช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทุนทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึง สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ   
ผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ผ่านการส่ือสารท่ีชดัเจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกนั และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว โดยค านงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายเป็นส าคญั 

3. เป็นเคร่ืองมือในการวัดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และตรวจสอบการท างานต่างๆ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผ ูถื้อห ุน้ 
 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิขัน้พืน้ฐานต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  เพราะผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะ
เจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท
ท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกเข้ามาท าหน้าท่ี หรือตดัสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัทฯ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือแสดงความคดิเห็น ซกัถาม และลงมตใิช้สิทธิออกเสียง อนัได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การ
รับซือ้หุ้นคืน  การได้รับเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่าง
เพียงพอ เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ด าเนินการด้านสิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1. บริษัทฯ จัดประชุมผู้ ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิน้รอบปีบญัชีของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้         
ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น รายช่ือบุคคลท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท  และส่ง
ค าถามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้รอบบญัชี มายงับริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้น าหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และข้อมลูประกอบการ
ประชมุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ แจ้งผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้า เพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้มีเวลาศกึษาข้อมูล
ประกอบการประชมุ และในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารท่ีดแูล
งานทางด้านการเงิน – บญัชี เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงเพ่ือตอบข้อซกัถาม 

2. คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ ถือหุ้ น สถานท่ีจดัการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับ
จ านวนผู้ ถือหุ้ น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ พิการ มีการรักษาความ
ปลอดภยัและพร้อมรับมือกบัเหตฉุกุเฉิน 

3. บริษัทฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระตา่งๆ ท่ีมีรายละเอียดเพียงพอตอ่การ
ตดัสินใจพร้อมหนงัสือมอบฉันทะและรายงานประจ าปี ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ ประมาณ 30 วนั ทัง้นี ้
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น และผู้ ลงทุนสถาบัน มีเวลาในการเตรียมตัวศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ และ
เตรียมการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง พร้อมทัง้ จดัเตรียมอากรแสตมป์ ส าหรับปิด
หนงัสือมอบฉนัทะไว้บริการ โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย ทัง้นี ้เพ่ือต้องการลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผู้ ถือหุ้น 
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4. บริษัทฯ เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนงัสือมอบฉันทะทัง้ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 21 วัน เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งให้          
ผู้ ถือหุ้นทราบซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลท่ีบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และได้ลงโฆษณาค า    
บอกกลา่วเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสือพิมพ์ตอ่เน่ืองกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 14 วนั 

5. บริษัทฯ ไมก่ระท าการใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ ากดัสิทธิในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนย่อมมี
สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซกัถามข้อสงสยั เสนอความคิดเป็นต่อท่ีประชมุ
ตามระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองท่ีเสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชมุ ประธานท่ีประชมุจัดสรร
เวลาอยา่งเหมาะสม และสง่เสริมให้มีการแสดงความคดิเห็นและซกัถามในท่ีประชมุ 

6. โดยก่อนเร่ิมการประชมุประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ท่ีจะต้องลงมตใินแตล่ะวาระตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีการประชมุแบบอิเล็คทรอนิกส์ก
ใช้กบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น (e-Shareholder Meeting) โดยใช้โปรแกรมถ่ายทอดสด WebEx การลงทะเบียนผู้
ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนบัคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียม
ข้อมลูผู้ เข้าร่วมประชมุ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ การจดัพิมพ์บตัรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนน
ตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชมุ  เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และเลขานกุารบริษัท ต้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ 
เพ่ือตอบข้อซกัถาม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารระดบัสงูทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือตอบซกัถาม 

8. บริษัทฯ เปิดเผยผลการประชมุโดยจดัส่งรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบนัทึกการประชมุ การออกเสียง
ในแตล่ะวาระพร้อมค าถามหรือข้อคิดเห็นท่ีส าคญัไว้อย่างครบถ้วน ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทัง้บริษัทฯ ได้บนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.supalai.com) เพ่ือให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจ 
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หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผ ูถื้อห ุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
 

บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพืน้ฐานของผู้ ถือหุ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิตามพืน้ฐานกฎหมายท่ีก าหนด มีการให้ข้อมลูอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
วางใจและมีความมัน่ใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก าไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค านึงถึง
เพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ ฐานะทางสงัคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้
ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยเหตไุม่สะดวกประการใด ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วม
ประชมุแทนได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้น และประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจได้รับทราบ 

1. บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติ โดยจดัท าเอกสารตา่งๆ ได้แก่  หนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้ น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น รายงานประจ าปี เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ และจดัท าเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพ่ือให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ ถือหุ้น
ท่ีสนใจ 

2. บริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการ และการตัง้
ค าถามเก่ียวกับบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก ากับดแูลบริษัทฯ และการคดัสรร
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น
และผู้ มีสว่นได้เสีย  ทกุฝ่าย โดยน าหลกัเกณฑ์ดงักลา่วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมการอิสระได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะทัง้ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้รายละเอียดและขัน้ตอนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.supalai.com) ก่อนวนัประชมุมากกวา่ 30 วนั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน และมีมาตรการท่ีสามารถ
สร้างความมัน่ใจได้วา่นโยบายดงักลา่วเป็นท่ีรับทราบ และมีการปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด มีดงันี ้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไม่น าข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีตนได้
รับทราบจากการปฏิบตัิหน้าท่ี ไปซือ้ หรือขาย หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนให้บคุคลอ่ืนซือ้ หรือขาย 
หรือเสนอซือ้ หรือเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคูค้่าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือ
บคุคลอ่ืน และต้องปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
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http://www.supalai.com/
http://www.supalai.com/
http://www.supalai.com/
http://www.supalai.com/
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2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องรักษาความลบั และข้อมลูภายใน ในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ตกไป
ยงับคุคลอ่ืน รวมทัง้ บคุลากรของบริษัทฯ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้อง 

3. บริษัทฯ มีการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยให้รับรู้
เฉพาะผู้ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีจ าเป็นเท่านัน้ และจดัระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมลูภายใน โดยเจ้าของข้อมลู
ต้องก าชบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด 

4. การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบริษัทฯ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี บคุลากรทัว่ไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลู 
เม่ือถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลท่ีตนไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย ให้แนะน าผู้ถามสอบถามผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลนัน้ 
เพ่ือให้การให้ข้อมลูถกูต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. พนกังานควรควบคมุบคุคลภายนอกท่ีมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน เช่น ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบญัชีรวมทัง้ผู้ ร่วมงานท่ีมีส่วนร่วมในการท าหน้าท่ีเก่ียวกับข้อมููลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา ซึง่เข้าขา่ยการเก็บรักษาข้อมูลูภายในอนัอาจมีผลกระทบตอ่การเปล่่ียนแปลง
ราคาหรือมููลค่าหลักทรัพย์ หรือ บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ทางธุุรกิจ บุุคคลเหล่านัน้ต้องท าสญัญาเก็บรักษา
ความลบั จนกวา่จะมีการเปิดเผยข้อมูลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

6. นอกจากข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทเป็นข้อมลูท่ีใช้ภายในเท่านัน้ 
ซึ่งกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน มีหน้าท่ีในการป้องกนัรักษาข้อมลู และไมห่าประโยชน์จากข้อมลูภายใน 
แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตังิานท่ีบริษัทฯ ไปแล้ว โดยจดัให้มีการสมัภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพ่ือให้มีการ
สง่มอบข้อมลูลบัคืนบริษัทฯ และเตือนพนกังานท่ีลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมลูลบัของบริษัทฯ ท่ี
ยงัคงอยูต่อ่ไปภายหลงัออกจากกงานแล้ว โดยท าเป็นหนงัสือรับทราบไว้ด้วย 

8. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัท าการ 
นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ 
ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในชว่ง 1 เดือนก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินตอ่สาธารณชน 

9. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้ บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวัน
เดียวกบัวนัท่ีรายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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10. บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูล
ภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บุคคลอ่ืน โดยในชว่ง 30 วนั
ก่อนประกาศผลการด าเนินงาน เลขานกุารบริษัท จะท าหนงัสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหนว่ยงานท่ีรับทราบ
ข้อมลูภายในไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง  

11. บริษัทฯ รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมี
เหตกุารณ์ส าคญั เชน่ การออกหุ้นเพิ่มทนุ การออกหุ้นกู้  เป็นต้น  

12. การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และลูกค้า ผู้นัน้ต้องรับผิดทาง
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 
 

 

 

 

 
 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผ ูมี้สว่นไดเ้สีย 
 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอก  ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า 
พนกังาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน (Code of Conduct) เพ่ือเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรม
ในการด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการ เคารพกฎหมาย การเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นส าคญั 

1. ด้านสิทธิมนุษยชน 

• บริษัทฯ ยดึถือหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัร่ิวมกนั โดยค านงึถึงศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบคุคล ไมก่ระท าการใดๆ และไมส่ง่เสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนษุยชน ซึง่บริษัทฯ จะไม่
ข้องเก่ียวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี  และไม่สนับสนุนกิจการท่ี
ละเมิดหลกัสิทธิมนษุยชน และพนกังานทกุคน จะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่
วา่ตอ่พนกังานของบริษัทฯ หรือบคุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดตอ่ธุรกิจ ทัง้นี ้รวมถึงการลว่งละเมิดทางเพศ การ
เกีย้วพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึง่ภาพลามก อนาจาร ทัง้วาจา และการสมัผสั 

• บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ  ส่งเสริมความเสมอภาคแก่
ผู้ ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทัง้ส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบง่แยกเพศและ
ชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงานเดก็  

2. ด้านเคารพกฎหมาย 

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมาย และการน ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสตัย์สุจริต โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริต หรือกระท าสิ่งผิดกฎหมาย 
หรืออาศยัชอ่งวา่งของกฎหมายในการด าเนินงาน 

3. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา 

• พนกังานทกุคน มีหน้าท่ีรักษาความลบัทางการค้า อนัได้แก่ ข้อมลูทางธุรกิจ และข้อมลูทางเทคนิคทัง้หมด
ของบริษัทฯ ซึ่งพนกังานต้องปกป้องรักษาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ หรือคูค้่าทางธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยภาระหน้าท่ีในการป้องกนัรักษาข้อมลูนี ้จะตอ่เน่ืองไปจนถึงเม่ือพนกังานผู้นัน้ได้ออกจากบริษัทฯ  โดย
จดัให้มีการสมัภาษณ์ก่อนออกจากงาน พร้อมลงนามท าเป็นหนงัสือรับทราบไว้ด้วย 
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• บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท าให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมายใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง 

• บริษัทฯ ไมเ่รียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมลูทางธุรกิจ ซึง่ได้มาโดยวิธีการท่ีมิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม 
รวมถึงบริษัทฯ จะไมล่ะเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าของผู้ อ่ืน 

4. การปฏิบัตอิย่างมีจริยธรรม 

• บริษัทฯ ก าหนดนโยบายเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ได้แก่ นโยบาย
ว่าด้วยการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายว่าด้วยการสนบัสนนุด้านการเมือง นโยบายว่าด้วยการรับ การ
ให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน น โยบายว่า
ด้วยการให้เงินสนบัสนนุ และนโยบายวา่ด้วยการบริจาคเพ่ือการกศุล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่ง
บริษัทฯ เผยแพร่มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้กับพนกังานทกุคนรับทราบ รวมถึงการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ทกุครัง้ และเผยแพร่เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มรับทราบมาตรการดงักลา่ว ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.supalai.com) 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม และการรายงานผลอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ก ากับดูแลการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่    สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้อง รายงานเก่ียวกบัความเพียงพอและ
ประสิทธิภาพของมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงการสอบทานการประเมินความเส่ียงด้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

• การประเมินความเส่ียงด้านการทจุริต 
บริษัทฯ มีการก าหนดให้ประเมินความเส่ียงด้านทุจริตของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  โดยมี

ขัน้ตอนการด าเนินการ  ดงันี ้
1. การระบคุวามเส่ียง โดยหวัหน้าหน่วยงานแตล่ะหน่วยงาน ทัง้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ท าการระบุความ

เส่ียงด้านทจุริตท่ีอาจเกิดขึน้ 
2. การประเมินความเส่ียง โดยให้ทกุหน่วยงานในบริษัทฯ ท าการประเมินความเส่ียงด้านทจุริตของตนเอง 
3. การจดัการความเส่ียง  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประเมิน  วิเคราะห์ความเส่ียง  

จดัล าดบัความเส่ียง  ก าหนดแนวทางและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการทจุริต เพ่ือให้
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ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม  รวมถึงรายงานผลการประเมินความ
เส่ียงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 

4. กิจกรรมควบคมุ น านโยบายหรือวิธีปฏิบตัิไปใช้ในการด าเนินการควบคมุ เช่น การอนมุตัิ  การสอบ
ทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าท่ี เพ่ือด าเนินการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมและ
ทนัเวลา 

5. การติดตามและรายงานความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง โดยรวบรวมและน าเสนอข้อมลูความเส่ียงเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือหาแนวทางและก าหนดกลยุทธ์บริหารความเส่ียงให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ ภายใต้ต้นทนุท่ีเหมาะสม และรายงานผลประเมินความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ 

6. การส่ือสาร  จดัให้มีการส่ือสารจดัการความเส่ียงตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบ  เพ่ือด าเนินการจดัท าคูมื่อ หลกัปฏิบตัิ และส่ือสารทกุคนในฝ่ายให้รับทราบ
และปฏิบตั ิ  โดยทัว่กนั  

7. การติดตามผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผล
การปฏิบตัติามคูมื่อปฏิบตั ิเป็นประจ าทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. การรายงานผล  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบตัติามคูมื่อหลกัปฏิบตั ิให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็นประจ าทกุปี  

• การก ากบัดแูลและควบคมุดแูล เพ่ือให้ปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริต รวมทัง้ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน
ให้สอดคล้องกบันโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยมีการก าหนดแนวทางดงันี ้
➢ ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนน าไปปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด 
➢ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ  ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทาน

กระบวนงานท่ีอาจพบจดุบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางการป้องกนัและก าหนดเป็นหลกัปฏิบตั ิ
➢ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ น าความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไปปรับปรุงกระบวนการ 

แนวปฏิบตัิและก าหนดเป็นนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางการป้องกันและก าหนดเป็นหลัก
ปฏิบตั ิ

➢ การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ  ติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการ
ปรับปรุง เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการน าไปปฏิบตัจิริง 

➢ การรายงานผล  หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั 
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• จัดให้มีการก าหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดย  
➢ ก าหนดเป็นขัน้ตอน  วิธีการด าเนินการ  กระบวนการ  บทบาท  อ านาจ  หน้าท่ีของผู้ รับผิดชอบ  

แนวทางการติดตามและประเมินผล  วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน  ขัน้ตอน
การแก้ไข อยา่งชดัเจน   

➢ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนกังาน  ข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าทจุริต ผา่นอีเมล์และกลอ่ง
รับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการป้องกันความเส่ียงจากการ
ทจุริต 

➢ จัดให้มีการการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริต ตามแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ซึ่งจดัท าขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

➢ จดัให้มีการประเมินการด าเนินการต่อต้านการทจุริตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานการด าเนินการ
ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

• บริษัทฯ ได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต  ดงันี ้
1. ก าหนดขึน้เป็นนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต ท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้

พนกังานทัง้ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องปฏิบตัิตามโดยทัว่กนั  อีกทัง้ยงัก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ พงึปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด   

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ภายใต้
การควบคมุ ป้องกนั ตดิตาม และรายงานผลการปฏิบตัติอ่คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน บญัชี และมีการ
ประเมินระบบควบคมุภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี รวมถึงมีการก าหนดขัน้ตอน
การเก็บรักษาเอกสารและบนัทกึตา่ง ๆ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

4. ฝ่ายบริหารมีการสนบัสนนุการให้ความรู้การปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตแก่พนกังาน รวมถึง
มีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการด าเนินการป้องกนัทจุริตไปยงัพนกังาน ทัง้ในบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ มีอ านาจในการควบคมุ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

5. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระท าทุจริตใดๆ  และจัดให้มีมาตรการ
คุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส  ผู้ ร้องเรียน  หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูดงักลา่ว 

6. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงด้านการทจุริตของทกุหนว่ยงาน 
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7. บริษัทฯ มีการแต่งตัง้คณะท างานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยก าหนดให้พนักงานมี
สว่นรวม ผลกัดนั พฒันาการปฏิบตัติามมาตรการตอ่ต้านการทจุริตให้เกิดขึน้ในองค์กร 

8. จดัให้มีกิจกรรมเพ่ือรณรงค์การตอ่ต้านทจุริต  ได้แก่  เผยแพร่นโยบายท่ีเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตไปยงั
ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)  และเผยแพร่ไปยงัพนกังาน
ทกุคน ผา่นทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง มีการเผยแพร่ให้กบัพนกังานใหมท่นัทีท่ี     เร่ิม
งาน ท าขา่วประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริต  โปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ในทุก
โครงการ จดักิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล  การฝึกอบรม รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านทจุริต  

• ชอ่งทางและกระบวนการในการจดัการข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิด

กฎหมาย หรือกระท าผิดด้านการทุจริต  หรือกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 
หรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ  ทัง้จากพนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสีย   
ทกุกลุม่ รวมทัง้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน  ดงันี ้
1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียน เป็นความลบั 
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ าเป็น  โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ รายงาน

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง   
3. ผู้ ท่ีได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม 
4. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่

ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจ
ก าหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้อง
ขอก็ได้  หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไมป่ลอดภยั   

5. บริษัทฯ จะไม่กระท าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง 
หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน หรือ
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง   

ทัง้นี ้ก าหนดให้มีอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ, กล่องรับความ
คดิเห็น ตดิตัง้ไว้ท่ีบนัไดหนีไฟของแตล่ะชัน้ และชอ่งทางการร้องเรียนผา่นหมายเลข 1720 

 

http://www.supalai.com/
mailto:anti-corruption@supalai.com
mailto:anti-corruption@supalai.com
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6.การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ แบ่งผู้ มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า พนกังาน คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สงัคม  สิ่งแวดล้อม 

หนว่ยงานราชการ ทัง้นี ้ได้จดัให้มีชอ่งทางในการส่ือสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถติดตอ่ส่ือสาร เสนอแนะ ให้ข้อมลูท่ี
เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการของบริษัท 
ได้โดยตรง ซึง่ก าหนดชอ่งทางการรับแจ้งข้อมลูหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมลู การรักษาข้อมลูของ
ผู้ ร้องเรียนไว้เป็นความลบั ซึง่มีชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720 และ 02-725-8899 “You 
call, We care” หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรือ กลอ่งรับความคดิเห็นประจ าโครงการ 

6.1 ผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ มุง่เน้นให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน จงึด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส มุง่

ให้เกิดการบริการท่ีดี สร้างความพึงพอใจตอ่ลกูค้า ท่ีจะส่งผลตอ่การเพิ่มมลูคา่และผลตอบแทนสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายเล็กโดยพึงเคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้ นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกนั มีการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า มัน่คง เพื่อให้   ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ียัง่ยืนจากการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการ
ท่ีดีของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลกัจริยธรรม และแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6.2 ลูกค้า  
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตัิต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้

พนกังานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั เพ่ือมุง่เน้นในการสร้างความพึงพอใจ  ความ
มั่นใจให้กับลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม ซ่ือสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริษัทฯ พึง
ปฏิบตัติอ่ลกูค้าอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมของทัง้สองฝ่าย 
และส่งมอบสินค้าท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม อีกทัง้มุ่งมัน่ในการจดัหา พฒันา และผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า มีการศกึษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัลูกค้า
อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนควบคมุดแูลสินค้าให้มีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้อก าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง พร้อมจัดให้มีบริการหลังการขาย เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

http://www.supalai.com/
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6.3 พนักงาน 
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตัิต่อพนกังาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

และนโยบายว่าด้วยการพฒันาพนกังาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนกัเสมอว่าพนกังานทุกคน ทุกระดบั เป็นทรัพยากรท่ีมี
คณุคา่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดแูลและปฏิบตัิท่ีเป็น
ธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ การโยกย้าย การฝึกอบรม (อบรมพนกังานเฉล่ีย 1 หลกัสตูร / ตอ่คน 
/ ตอ่ปี) ตลอดจนสง่เสริมให้พนกังานได้แสดงศกัยภาพของตน เพ่ือเป็นสว่นร่วมในการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน 

• บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุคนไม่วา่จะท างานอยู่ในสว่นใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิและมุง่เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ปลอดภยั การจา่ยคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัการท างาน ซึง่บริษัทฯ พิจารณาคา่ตอบแทนให้ทดัเทียมกลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนั  

• บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการท่ีดีให้กับพนักงาน  จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการ
ท างานเพ่ือตอบแทนพนักงานทุกคน ท่ีด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนา
บคุลากร บริษัทฯ ตระหนกัเสมอว่า พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์กร จึงมุ่งท่ีจะพฒันาความรู้  
ความสามารถให้กบัพนกังานทกุคน เพ่ือให้สามารถเตบิโตอยา่งยัง่ยืนไปพร้อมกบัองค์กรได้  

• บริษัทฯ เห็นความส าคญัของพนกังาน มีความเอาใจใส่และปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคน ทกุระดบัอย่างเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านผลตอบแทนและสวสัดิการตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด และยดึหลกัเมตตาธรรมในการ
ท่ีจะดแูลพนกังานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ าเป็น อีกทัง้ยงัให้โอกาสพนกังานท่ีจะเจริญก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความส าคญัต่อการเสริมสร้างศกัยภาพ
บคุลากร เน่ืองจาก เล็งเห็นว่า “บคุลากร” เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัซึ่งเป็นทรัพย์สินท่ีมีคา่ (Human Capital) 
และเป็นแรงผลักดนัให้การด าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทฯ   

• บริษัทฯ จดัให้มีการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่บริษัทฯ (Opinion Survey) เป็นประจ าทุกปี 
ด้วยสโลแกน “ทกุความเห็นอนัมีคา่ของทา่น คือ ทกุการเตบิโตและก้าวไปพร้อมกบับริษัท” 

• บริษัทฯ มีการสร้างความสุขให้แก่พนกังานทกุคน โดยจดัให้มีการดแูลสวสัดิการของพนกังาน โดยยึด
หลกัความสขุ 8 ประการมาใช้ในสถานท่ีท างาน ดงันี ้   
➢ Happy Body : ความสขุด้านร่างกาย 
➢ Happy Heart : ความสขุด้านจิตใจ 
➢ Happy Relax : ความสขุจากการผอ่นคลาย 
➢ Happy Brain : ความสขุจากการหมัน่ศกึษาหาความรู้ 
➢ Happy Soul : ความสขุจากการมีจิตปัญญา 
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➢ Happy Money : ความสขุด้านการเงิน 
➢ Happy Family : ความสขุด้านครอบครัว 
➢ Happy Community : ความสขุด้านสร้างสงัคมท่ีดีมีความสขุ 

• บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ท่ีด าเนินไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องและเช่ือมโยงกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นท่ีจะสนบัสนนุให้บคุลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ รวมทัง้ฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตัิงาน  และสนบัสนนุบคุลากร
ทกุระดบั ให้ได้รับความรู้ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน   

• บริษัทฯ น า ระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตังิาน รวมถึง เพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ บคุลิกภาพ และทศันคตท่ีิพงึปรารถนาของพนกังานให้มีความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี เพ่ือให้พนักงานทุกระดบัทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติท่ี
ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลกัการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core 
Competency) 

• บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่ือสารข้อมูลจากล่างขึน้บน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยัง
ผู้ บริหารระดับสูงในหลายช่องทาง ได้แก่ จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็น, Site Visit โดยผู้ บริหาร
ระดบัสงูและฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ และโครงการตวัแทนพนกังานพบปะผู้บริหาร 
ซึง่ในปีท่ีผา่นมามีข้อมลูการฝึกอบรมพนกังาน ดงันี ้ 
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6.4 คู่ค้า  
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตัิตอ่คูค้่า ได้แก่ ผู้ รับเหมา ร้านค้า และเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน 

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิ
ตามพนัธสญัญา ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้การสนบัสนนุผู้ รับเหมางานก่อสร้างบ้านจดัสรรอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นก าลงัใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุภาพ  

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กบัเจ้าหนี  ้มุง่มัน่ในการ
รักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั มีปฏิบตัติามสญัญาและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลง
กันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การดแูลคณุภาพหลักทรัพย์  ค า้
ประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้เพ่ือบรรลผุลประโยชน์ร่วมกนั ดงันี ้

• บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้  บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบโดยเร็ว  เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  โดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล 

• บริษัทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์ของการใช้เงิน  
การช าระคืน  การดแูลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั  เง่ือนไขทางการค า้ประกนั การบริหารเงินทนุ การช าระ
หนีค้า่สินค้า  และเร่ืองอ่ืนใดท่ีได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้ เพ่ือบรรลปุระโยชน์ร่วมกนั 

• บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการจ่ายช าระเงินคา่สินค้า โดยการช าระเงินตรงเวลาตามท่ีตกลงกนัไว้ อยา่งไร
ก็ตามในบางกรณีท่ีร้านค้ามีความจ าเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าท่ีก าหนดไว้ หากบริษัทฯ มี
สภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอและสามารถชว่ยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้การชว่ยเหลือทนัที 

• ก าหนดนโยบายให้พนกังานท่ีท างานติดต่อกบัคู่ค้า ต้องมีความเท่ียงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน
ต้องไม่รับหรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคูค้่า หรือผู้ ท่ีก าลงัจะเป็นคูค้่า ซึ่งอาจมีผลกบัการประเมิน
หรือพิจารณาการซือ้สินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ท่ีทกุคนต้องถือปฏิบตัิ โดยก่อนการสัง่ซือ้สินค้า เช่น วสัดกุ่อสร้างท่ีใช้
ในการสร้างบ้าน ร้านค้า ซึ่งเป็นคูค้่าของบริษัทฯ ต้องท าการเสนอราคาสินค้ามาก่อน เพ่ือท่ีบริษัทฯ จะ
เปรียบเทียบข้อเสนอและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุ  

• บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัติอ่ผู้ รับเหมาเสมือนเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการ     ยึด
มัน่ตอ่สญัญาหรือข้อตกลงท่ีมีร่วมกนัภายใต้กฎหมายท่ีก าหนด เพ่ือให้ผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
สอดคล้องร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ ด าเนินนโยบายคดัเลือกผู้ รับเหมา(คู่ค้า) อย่าง
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ยตุธิรรม และโปร่งใส ปฏิบตัติามเง่ือนไขทางการค้าอยา่งเคร่งครัด และพิจารณาถึงปัญหาตา่งๆ ท่ี   เกิด
ขึน้กบัผู้ รับเหมา เพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

6.5 คู่แข่ง  
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของ

คูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม หรือขดัตอ่จริยธรรม และข้อกฎหมายใดๆ ปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่ง
ในการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรม ไมท่ าลายคูแ่ขง่ด้วยกลวิธีตา่งๆ เชน่ ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่
สจุริต หรือขดัตอ่จริยธรรม ไม่ผกูขาดโดยก าหนดให้คูค้่าขายสินค้าให้เฉพาะบริษัทฯ เท่านัน้ โดยตลอดเวลาบริษัทฯ 
ไมเ่คยมีข้อพิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคูแ่ขง่ทางการค้า 

6.6 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตัิต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กัน บริษัทฯ ได้  
ยึดมัน่และให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการ
พฒันาท่ียัง่ยืนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในพืน้ท่ีตัง้
โครงการและสงัคมโดยรวม เพ่ือเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

6.6.1 ชุมชน และสังคม 
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมัน่การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสงัคมอย่าง

ตอ่เน่ือง ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพ่ือคืนก าไรสู่สงัคม โดยประธานกรรมการบริหาร 
ได้มีด าริไว้ว่า “การคืนก าไรสู่สงัคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนส าคญัของบริษัทธรรมมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและ
พฒันาคุณภาพสังคมให้ดีย่ิงข้ึนอย่างต่อเนื่องนอกเหนือการสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน แนวทางการ
สร้างสรรค์สงัคมของศภุาลยันัน้ มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู้ที่ได้รับความรู้ สามารถน าไปต่อยอดในการพฒันา
คุณภาพชีวิต สร้างประโยชน์ได้ทัง้ตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงระดบัสงัคมส่วนรวม ดงันัน้ การให้ความรู้ จึงเป็น
การให้ท่ียิ่งใหญ่ไพศาล สร้างประโยชน์สุขสู่สงัคมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือส่ิงของอื่นๆ” จึงเป็นท่ีมาของ
โครงการ “แสงประทีป” ท่ีเป็นโครงการท่ีสร้างแสงสว่างทางสติปัญญาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่มุ่งหวัง
ผลตอบแทน  

6.6.2 สิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่เน้นการปลกูฝังจิตส านึก
แก่พนกังานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่ือสารการสร้างจิตส านึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้แนวคิด 3Rs- 
Reduce, Reuse, Recycle เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มท่ี และเป็นการลดพลงังานในการก าจดั
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ขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายทุก
ฉบบัท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกฎหมายทกุฉบบัท่ีเก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั โดยพนกังานทกุ
คนต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทัว่ไป ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภยั เพ่ือน ามาปรับใช้ในสถานท่ีท างาน และเผยแพร่ไปยงับคุคลภายนอก  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนบัสนุนการออกแบบ วิจยั และพฒันาผลิตภัณฑ์ เพ่ือการอนุรักษ์
พลงังานและสิ่งแวดล้อม และการใช้หลกัผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษ
และลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทัง้ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบายการใช้รถยนต์ นโยบายการใช้ไฟฟ้า นโยบายการ
ใช้เคร่ืองปรับอากาศ นโยบายการใช้อปุกรณ์ส านกังาน นโยบายการใช้น า้ นโยบายการลดขยะและน ากลบัมาใช้ใหม่   

6.7 สุขภาพและความปลอดภัย 
บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ 

ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีขอบเขตการด าเนินการด้านความปลอดภยั สรุปได้ดงันี ้

• จดัให้มีการประชมุความปลอดภยั เดือนละ 1 ครัง้ 

• ตรวจพืน้ท่ีการท างานด้านความปลอดภัย  และน าผลตรวจมาพิจารณาในท่ีประชมุ พร้อมติดตามผล
การแก้ไข  อีกทัง้แนะน าวิธีการแก้ไข ในกรณีท่ีพบวิธีการแก้ไขท่ีไมเ่หมาะสม 

• แนะน าวิธี และ/หรือ สัง่การให้แก้ไขปัญหาของสภาพงานท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายจากโครงการรายงาน
สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย เป็นประจ าทุกเดือนแนะน าวิธี และ/หรือ สัง่การแก้ไขปัญหาอุบตัิเหต ุจาก
โครงการรายงานการเกิดอบุตัเิหต,ุ จดัให้มีการซกัซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี   

• รณรงค์การปิดไฟ ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเคร่ืองใช้ส านกังาน ทุกช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เพ่ือ
ป้องกนัอบุตัเิหตจุากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร 

• รณรงค์การขบัข่ีปลอดภยั ทกุชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว  เพ่ือป้องกนัอบุตัเิหตจุากรถยนต์ 

• รณรงค์การดแูลป้องกนัตนเองจากโรคภยัไข้เจ็บ เชน่  ไข้เลือดออก  ไข้หวดัใหญ่  ฯลฯ 

• รายงานสถิติการประสบอนัตรายไว้ในรายงานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยการ
ท างานของลกูจ้างเป็นประจ าทกุไตรมาส   
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6.8 หน่วยงานราชการ 
 บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ไมว่า่จะเป็นการจ่ายภาษี และ
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีทางภาครัฐก าหนด และให้ความร่วมมือ สนบัสนนุนโยบายภาครัฐเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมัน่ด าเนินโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ี
ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการท่ีบริษัทริเร่ิมขึน้เอง 

6.9 ด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและสงัคม

ของประเทศให้เติบโตเคียงคู่กนัไปในอนาคต โดยยึดมัน่การเป็นผู้ประกอบการท่ีดี การสร้างรายได้ในพืน้ท่ีท่ีเข้าไป
พฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ การพฒันาบ้านประหยดัพลงังาน การพฒันาท่ีอยู่อาศยัราคาประหยดัส าหรับผู้ มี
รายได้น้อยและปานกลาง 
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หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 

บริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกนั โปร่งใส ทนัการ ถกูต้อง แม่นย า และ
ครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือให้ผู้ มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตดัสินใจ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง
ความเช่ือมัน่แก่  นกัลงทนุถึงความซ่ือสตัย์ สจุริตในการด าเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล
ตลอดเวลา มีรายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุกรรมการ 
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศ ทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงินอยา่ง

ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ตามท่ีก าหนด พร้อมจดัท าและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซด์ ให้มีความครบถ้วน อย่างสม ่าเสมอ รวดเร็ว ทนั
สถานการณ์ เพ่ือให้แนใ่จวา่ผู้ ถือหุ้นสามารถหาข้อมลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ และตดิตอ่กบัหนว่ยงาน
ท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมลูได้อยา่งสะดวก 

3. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ ท า
หน้าท่ีติดต่อส่ือสาร และให้การดแูลต่อผู้ลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้น โดยการเผยแพร่
ข้อมลูในเวลาท่ีเหมาะสมผ่านช่องทางตา่งๆ ทัง้ส่ือมวลชน เว็บไซต์ โทรศพัท์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการท างบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาอนมุตั ิ

5. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ท่ีส าคญั โดยด าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านส่ือมวลชน
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ถึง โดยมีการเผยแพร่
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้

5.1 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
1) รายงานประจ าปี แบบ One-Report 
2) งบการเงินของบริษัท 
3) รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
4) เอกสารแจ้งมตคิณะกรรมการบริษัท และอ่ืนๆ 

5.2 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
5.3 กระทรวงพาณิชย์ 
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5.4 หนงัสือพิมพ์ 
5.5 นิตยสารและวารสาร 
5.6 โทรทศัน์ 
5.7 ขา่วประชาสมัพนัธ์บริษัท 
5.8 ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) ตดิตอ่ โทรศพัท์ 0-2725-8888 ตอ่ 851 หรือ e-mail : 

ir_spali@supalai.com 
5.9 เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com) 
5.10 การพบให้ข้อมลู และตวัตอ่ตวั (Company Visit / One-on One Meeting) 
5.11 การเดนิทางไปให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
5.12 การจดัประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ (Analyst Meeting) 
5.13 การจดัประชมุให้ข้อมลูแก่ส่ือมวลชน  การแถลงขา่วตอ่ส่ือมวลชน  และการจดัท าจดหมายข่าวท่ี

น าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
5.14 การจดัสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 

6. ในรายงานประจ าปีคณะกรรมการ จดัท ารายงานการประเมินฐานะและแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปท่ีเข้าใจ
ได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่บัรายงาน
ของผู้สอบบญัชี รายงานทางการบริหารท่ีจ าเป็นเพ่ือการวิเคราะห์ในรูปแบบตา่งๆ นอกเหนือจากรายงานทาง
การเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการเฉพาะเร่ือง 
โดยเปรียบเทียบกบัจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในแตล่ะปี 

7. บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัริายการระหว่างกนั โดยก าหนดให้ “กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง จะกระท าธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้ต่อเม่ือธุรกรรมดงักล่าวได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว” เว้นแตธุ่รกรรมดงักล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีวิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลใน
การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทาง
การค้าท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการบริษัทอนมุตัไิว้แล้ว 

8. คณะกรรมการต้องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และก าหนดให้จัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการรับทราบ โดยบริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการรายงานการซือ้–ขายหุ้น / 
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ดงันี ้
 

mailto:ir_spali@supalai.com
http://www.supalai.com/
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8.1 กรรมการ  และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน ของคูส่มรสและบุตรท่ี
ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ส าหรับกรณีรายงานครัง้แรกให้ย่ืนภายใน 30 วนั นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
หรือนบัแต่วนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ / บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59  แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

8.2 กรรมการ  และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของตน
และของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับ
โอน ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59  แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

8.3 กรรมการ ผู้บริหาร ห้ามซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบ
การเงินไตรมาส ตอ่สาธารณะชนรับทราบ  

8.4 กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ การเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทกุไตรมาส   

9. บริษัทฯ ก าหนดนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย  โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง
รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา  89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 เพ่ือให้บริษัทฯ มีข้อมลูประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการ
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ มีดงันี ้
ด้านการรายงาน 
9.1 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบคุคลท่ีมี

ความเก่ียวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

• รายงานในครัง้แรก : ให้รายงานภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป นบัจากวนัท่ีเกิดรายการการมีสว่นได้เสีย 

• รายงานการเปล่ียนแปลงข้อมลูการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชกัช้าภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู โดยระบแุจ้งการเปล่ียนแปลงครัง้ท่ีเทา่ใดไว้ด้วย 
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9.2 กรรมการและผู้ บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ให้
เลขานกุารบริษัททนัที หรือภายในเวลาท่ีก าหนด 

9.3 เลขานกุารบริษัท ด าเนินการดงันี ้

• จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

• เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีกรรมการและผู้บริหารรายงานตอ่บริษัทฯ 

• เปิดเผยข้อมลูการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

1. องค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

1.1 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัท ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีจะเป็น “ผู้น าด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างยัง่ยืน โดยมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสงัคม และสิ่งแวดล้อม” และก าหนดภารกิจว่าจะต้อง “สร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการ เพ่ือ
ผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสีย” จงึมีการพฒันาท่ีอยู่อาศยัทกุประเภท (บ้านเด่ียว บ้านแฝด 
ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด) เพ่ือกระจายความเส่ียงและสร้างศกัยภาพในการเจริญเติบโต ทัง้ยงัเป็นบริษัทฯ  ท่ีมีการ
พฒันาบ้านอนุรักษ์พลงังาน โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทัง้ด้านประโยชน์ ใช้สอย การวางพืน้ท่ีกิจกรรมต่างๆ ทัง้
วสัดอุปุกรณ์และสไตล์แบบบ้าน นอกจากนีย้งัตระหนกัถึงพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีก าลงัจะหมดไป จึง
ได้ใช้หลกัทัง้ศาสตร์และศลิป์มาพฒันาแบบและสร้างบ้านท่ีใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ ให้ประโยชน์สงูสดุกบัผู้อยูอ่าศยั เพ่ือ
สร้างความพงึพอใจกบัลกูค้า โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนมุตัวิิสยัทศัน์และภารกิจทกุปี  

1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้ 10 คน โดยการเลือกตัง้กรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีตามกฎหมายก าหนด ปัจจบุนัประกอบด้วย 

 

 
 
 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง 

ประกอบด้วย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายว่า คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความหลากหลายใน
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โครงสร้าง ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ี
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีคณุธรรม และจรรยาบรรณ มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร มี
ภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกล และสามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จ ากดั เพศ เชือ้ชาติ  ศาสนา ทกัษะ
ทางวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท จ านวน 10 คน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท 1 คน และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบญัชีภายนอกท่ีใช้
บริการอยู่ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา และในคณะกรรมการของบริษัทฯ ชดุปัจจบุนั มีกรรมการอิสระ  4 คน และกรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็นพนักงานประจ า ต าแหน่ง รองกรรมการ

ผู้จดัการ เป็นเลขานุการบริษัทตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคณุวุฒิ คณุสมบตัิ และประสบการณ์ท่ี
เหมาะสมกบัการด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท   

1.3 ความเป็นอิสระของกรรมการ 

กรรมการบริษัทมีหน้าท่ีต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสียง หากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดนัจากหน้าท่ีการงาน  หรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองนัน้ ย่อม
บิดเบือนการตดัสินใจให้ตดัสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ
จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องค านึงถึงอย่างยิ่ง เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  ดงันัน้ จึงก าหนดให้กรรมการอิสระจะต้อง
เข้าถึงข้อมลูทางการเงิน และธุรกิจอยา่งเพียงพอท่ีจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้
ท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุโดยสม ่าเสมอ และมีการประชมุร่วมกนัของกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ บริษัทฯ 
จึงก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมทัง้มีคณุสมบตัิ   อ่ืน 
ๆ ตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด  เพ่ือสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดแูลไม่ให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคดิเห็นในการประชมุได้อยา่งเป็นอิสระ มีรายละเอียดดงันี ้

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบและเป็ น
กรรมการอิสระ 

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
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3. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานคณะกรรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย
หนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิหรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีหรือสินทรัพย์สทุธิน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3% จากบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

8. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ   ผู้
ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
10. กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจใน

การด าเนินกิจการของบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบองค์คณะได้ 
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1.4 คณะกรรมการบริษัท 

• การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร  

บริษัทฯ มีแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการออกจาก
กนัอยา่งชดัเจน  มีรายละเอียดดงันี ้
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ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจท่ีท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแตเ่ป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้ก าหนดกรอบการ
พิจารณาชัดเจนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีโดยค านึงถึงหลกัการความซ่ือตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
(Transparency) ความเป็นธรรมกับผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (Fairness) และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มี
รายละเอียดดงันี ้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี ้

1. การก าหนดทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และนโยบายการด าเนินงานตลอดจนมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

• ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คา่นิยมองค์กร ทิศทางกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์เป้าหมายหลกั และนโยบายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ  ทัง้นี ้จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ 
วตัถปุระสงค์เป้าหมายหลกั และนโยบายการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจ า และอนมุตัิทกุปี เพ่ือให้
สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

• การควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือสร้างคณุค่าแก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

• ดแูลจดัให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  กลไกการรับเร่ืองร้องเรียน ท่ี
ชดัเจน และส่ือสารในทกุระดบัองค์กรและตอ่บคุคลภายนอก เพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบตัจิริง 
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• ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ท่ีส าคญั รวมถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายทางการเงิน 
และแผนงานบริษัทฯ รวมทัง้ตดิตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามแผนงาน วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนด 

• พิจารณาอนมุตัิงบประมาณในการลงทุน และในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี รวมทัง้ดแูล
การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 

• พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารและกรรมการจัดการ ไว้อย่าง
ชดัเจน 

• พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท พร้อมทัง้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน  และจัดให้มีการ
รายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

• สนบัสนนุให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยทุธ์ และการด าเนินงาน โดยดแูลให้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพฒันาผลการด าเนินงาน และความยัง่ยืน
ของกิจการ  

• ให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกับการสร้าง
ประโยชน์ตอ่ลกูค้า หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  สงัคม  และสิ่งแวดล้อม  

• จดัให้มีกลไกในการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ และ จดัให้มี
การประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นบัแตว่นัปิดบญัชีสิน้ปี
ของบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือมีความจ าเป็น  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน  

• ก าหนดกลไกในการก ากับดแูลนโยบาย และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทฯ ไป
ลงทนุอยา่งนยัส าคญั 

• จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส  โดยมีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมไว้
ล่วงหน้า และในการประชมุต้องมีกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ของทัง้หมด                การวินิจฉัยชีข้าด
ของท่ีประชมุให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานของท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

• สนบัสนนุให้คณะกรรมการจดัการ ผู้บริหาร หรือผู้ เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง 
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• ให้ค าปรึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาอยา่งกว้างขวางโดยทัว่กนั และวินิจฉยัด้วยดลุยพินิจท่ีรอบคอบ เร่ือง
ท่ีเสนอตามวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท และมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท
เข้าสูว่าระการประชมุ  

• จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบญัชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลมุในเร่ืองท่ีส าคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อ
พึงปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจดัท า
รายงานความยัง่ยืน  

• รายงานการมีสว่นได้เสีย โดยบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

• พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ 

• มอบอ านาจด าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีอ านาจ
แตง่ตัง้ และถอดถอนพนกังานของบริษัทฯ รวมทัง้ก าหนดคา่ตอบแทนในการท างาน ตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มอบอ านาจด าเนินการแก่พนกังาน ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์ของธุรกิจ  

• ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู และสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ี
จ าเป็นเพิ่มเติมได้ ในกรณีจ าเป็นสามารถจดัให้มีความเห็นจากท่ีปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอกด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัทฯ 

• มีส่วนร่วมในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท 
ควรประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการ 

2. การติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล และสอดคล้องกับทิศทางของ
บริษัทฯ  

การมอบหมายดงักล่าวมิได้เป็นการปลดเปลือ้งหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริษัท ยงัควรตดิตามดแูลฝ่ายจดัการให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย ดงันี ้

2.1 การก ากับดูแลกิจการ 
•   ติดตามดแูลให้คณะกรรมการจดัการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม สะท้อนอยูใ่นแผนด าเนินการ (Operational Plan) และน าแผนกลยทุธ์ไปถ่ายทอด
เป็นแผนด าเนินการให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ เป้าหมายหลกั และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 
รวมถึงก าหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณและจดัการทรัพยากร ส าหรับการพฒันาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย  
Value Chain 
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• ให้คณะกรรมการจดัการ รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อย ไตรมาส 1 ครัง้ เพ่ือให้สามารถ
ก ากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการจัดการได้อย่างต่อเน่ืองและทัน
การณ์  

• ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร จดัประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหา
ตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย พร้อมรายงาน
ตอ่ประธานกรรมการบริหารรับทราบ  

• ให้มีการตดิตามดแูลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หนีข้องกิจการ พร้อมมีแผนในการแก้ไขปัญหา เพ่ือใช้กอบกู้ ฐานะการด าเนินงานในภาวะท่ี
เกิดการประสบปัญหาทางการหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา  

• สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันให้มีการท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผย
ข้อมลูตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลู 
และโอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกับผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกับบริษัทใน
ลกัษณะท่ีไมส่มควร  

• ก ากับให้มีหน่วยงานและผู้ รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ด าเนินการก าหนดทิศทาง 
สนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ และดแูลให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ เชน่ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และส่ือมวลชน อยา่งเหมาะสม 
และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั 

• จัดให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี รวมทัง้ดูแลให้มีระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• จดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบญัชีก าไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัท ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จสิน้
ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

• จดัให้มีการรายงานข้อมลูทางการเงินข้อมลูและข้อมลูทัว่ไปท่ีส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วน
ถกูต้อง และเพียงพอ และยืนยนัการตรวจสอบรับรองข้อมลูท่ีรายงาน 

• จดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไมใ่ชท่างการเงินท่ีถกูต้อง ชดัเจน โปร่งใส  นา่เช่ือถือ
และมีมาตรฐานสงู 
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2.2  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

• ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งครอบคลมุ และดแูลให้ผู้บริหารมีระบบการ
ควบคมุภายใน หรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเส่ียง 

• จดัให้มีการควบคมุและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจดัท าระบบการควบคมุทางการเงิน การ
ด าเนินงาน และการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน รวมทัง้ควบคมุและบริหารความเส่ียง 

2.3 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

•  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีน าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ 
โดยพิจารณาให้มีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และจงูใจให้คณะกรรมการบริษัท น าพาองค์กรให้ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

2.4 การก าหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง 

• แตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนประธานกรรมการบริหาร 

• ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิด
แรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลกัของบริษัทฯ 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู และก าหนดคา่ตอบแทนให้
สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน  

2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ 

 

1.5 การแต่งตัง้และการถอดถอนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ท าหน้าท่ีเสนอขออนมุตัิ
แตง่ตัง้ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดอยูใ่นข้อบงัคบับริษัท โดยมีสาระส าคญัดงันี  ้

1. กรรมการของบริษัทฯ เลือกตัง้โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน และมีกรรมการท่ีเป็น
อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดย
กรรมการต้องมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายและข้อบงัคบัก าหนด 

2. ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัเิหมาะสม ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับ

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการ
ท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรก และในปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทให้จบัสลากกนัวา่ผู้ ใดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ 

5. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.6 การมอบอ านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มีกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือในนามบริษัทฯ สองในส่ีคน ลงลายมือช่ือร่วมกันมอบอ านาจให้
กรรมการทา่นอ่ืน หรือบคุคลอ่ืน ด าเนินการแทน ในกิจการของบริษัทฯ ภายในชว่งระยะเวลาหนึง่ๆ 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ
อนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ส าหรับทัง้บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

• พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิ
จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัส านกังาน ก.ล.ต. 

• พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั เว้นแตร่ายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมัติดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับ
ส านกังาน ก.ล.ต. 
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• พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เม่ือเห็นได้ว่าบริษัทฯ  มีก าไรพอสมควรท่ีจะท า
เชน่นัน้ และรายงานการจา่ยเงินปันผลดงักล่าว ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

• มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการกู้หรือการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน หรือการตัง้วงเงินทนุหมนุเวียนใหม่ 
(O/D) รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ เพ่ือการจดัซือ้ท่ีดิน ภายในวงเงินแตล่ะรายการท่ี   เกินกว่า 
200 ล้านบาท ตอ่ครัง้ 

1.7 อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
ทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว ทัง้นี ้รวมถึงการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

• คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแตง่ตัง้รองประธาน
กรรมการก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจแตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการบริหาร และมีอ านาจแต่งตัง้
บคุคลใดๆ เป็นเลขานกุารบริษัทตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

• คณะกรรมการบริษัท มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานท่ี
เก่ียวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 

1.8 การประชุมและองค์ประชุม 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจ าเป็น โดยก าหนดให้กรรมการมีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชมุทุกครัง้ เว้นแตมี่เหตจุ าเป็น โดยในการประชุม
จะมีการก าหนดวนั เวลา และวาระการประชมุไว้ลว่งหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก าหนดเป็นทกุวนัองัคารท่ี 2 ของเดือน 
และมีการสง่หนงัสือเชิญประชมุท่ีแสดงระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบให้กรรมการแตล่ะทา่นลว่งหน้า
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุเพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศกึษาก่อนการประชมุ     เว้นแตจ่ะมี
กรณีจ าเป็นเร่งดว่นท่ีมีผลกระทบตอ่ประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้บนัทกึรายงานการประชมุ    ทกุครัง้ให้แล้ว
เสร็จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจาก
เลขานุการบริษัทได้โดยตลอด และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อม
เอกสารท่ีเก่ียวข้องไว้ครบถ้วน 
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• บริษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ท่ีอาจขดัแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ฝ่ายเลขานกุารบริษัท จะไม่จดัส่งวาระการประชมุนัน้  และกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องออก
จากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว และงดออกเสียงในวาระการลงมตินัน้ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้กระท ามาโดยตลอด 

• ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึ
จะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

• การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

• กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก 1 เสียงเป็น
เสียงชีข้าด 

• ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชมุ   ไม่
น้อยกว่า 7 วนัก่อนประวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ  
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

• เพ่ือการก ากับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ มีนโยบายโดยก าหนดองค์ประชุมขัน้ต ่าในขณะลงมติว่าจะต้องมี
กรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

1.9 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้กรรมการท่ีมีความรู้ ความช านาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือ
ช่วยปฏิบตัิงานในการศกึษาและกลัน่กรองเร่ืองส าคญั ท่ีต้องการดแูลอย่างใกล้ชิดในแตล่ะด้าน และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทกุท่าน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้านบญัชีการเงินท่ีเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)  

การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย 

ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ด ารงต าแหนง่คราว
ละ 3 ปี เม่ือพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้อีกได้ 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3  คน โดยเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด มี

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการ

อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดเก่ียวกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีประธาน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการอิสระ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

4. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอยา่งน้อย 4 คน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
1.10 คณะกรรมการจัดการ 

 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้ จัดการ รองกรรมการผู้ จัดการ กรรมการบริหาร ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ(อาวุโส) และผู้ อ านวยการฝ่ายบริหาร
(อาวโุส) 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 
ด้านการบริหารงาน 

• ด าเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ด าเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ท่ีได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารอย่างซ่ือสตัย์ สจุริต และ
ระมดัระวงั เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นอยา่งดีท่ีสดุ 

• ด าเนินงานตามระบบการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการควบคมุภายใน 

• ทบทวนคูมื่ออ านาจด าเนินการให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

• ด าเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บริหารจดัการบคุคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ก ากบังานบริหารทัว่ไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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• ตดิตามการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับ 

• มีอ านาจอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย 

• ติดต่อส่ือสารกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความจ าเป็นในแต่ละครัง้ ตามอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมาย  

ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการจดัการนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ี
ท าให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ และได้รับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้ก าหนดการพิจารณา
ชดัเจนแล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีก าหนด 

 

1.11 คณะกรรมการบริหาร 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1) ก าหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน
ตา่ง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ 

2) ก ากบัดแูลการจดัการ  การด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
พร้อมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ ให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจท่ีได้รับอนมุตัไิว้  

3) ทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอยา่งรวดเร็ว ให้บรรลเุป้าหมายธุรกิจ 
4) ประเมินและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ าปี ก่อนส่งให้คณะกรรมการ

พิจารณา 
5) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้เร่ืองการคดัเลือก การ

ฝึกอบรม การวา่จ้าง และการเลิกจ้างพนกังานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสงู  
6) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความส าคญั  และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน

ใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
7) เป็นผู้แทนของบริษัทฯ และด าเนินการในนามของบริษัทฯ กบับคุคลภายนอก 
8) มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ เพ่ือการจดัซือ้ท่ีดินภายในวงเงินแตล่ะรายการไม่

เกินกวา่ 200 ล้านบาท ตอ่ครัง้ 
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9) คณะกรรมการบริหาร มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงาน                  
ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 

10) จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒนาส าหรับต าแหน่งผู้ บริหาร
ระดบัสูง พร้อมทัง้รายงานการปฏิบตัิตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามล าดบั 

11) จดัให้มีการบริหารความเส่ียงและก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัการควบคมุภายใน 

12) จดัให้มีคูมื่ออ านาจด าเนินการให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของคณะกรรมการจดัการ 

13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14) ก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินและไมใ่ชท่างการเงินให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง นา่เช่ือถือ 
 นอกจากนี ้กรรมการบริหาร 2 ท่าน มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ เพ่ือการจดัซือ้ท่ีดิน ภายในวงเงินแต่ละ

รายการไม่เกินกว่า 100 ล้านบาทตอ่ครัง้ ส่วนท่ีเกิน 100 ล้านบาท แตไ่ม่เกิน 200 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารมี
อ านาจพิจารณาอนมุตัิ และกรรมการบริหารแตล่ะท่านมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิการจดัซือ้สินค้าวสัดุก่อสร้างภายใน
วงเงินแตล่ะรายการตามอ านาจด าเนินการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท า
ให้ผู้ รับมอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการด าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
และได้รับมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุ และได้ก าหนดกรอบการพิจารณาชดัเจน
แล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีก าหนด 

 

1.12 การสรรหากรรมการบริษัท 
        บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัของการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  ในด้านการก าหนดความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเช่ือมั่นว่าการก าหนดความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยเสริมสร้างความสมดลุ
ด้านความคิด ด้านคณุภาพการท างาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตดัสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึน้ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
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3. เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
4. เพ่ือน ามาใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท 

ดังนัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเช่ียวชาญหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ทกัษะทางวิชาชีพ หรือคณุสมบตัเิฉพาะด้านอ่ืน  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดคณุสมบตัิด้านทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)  ไว้
จ านวน 12 ด้าน ดงันี ้1) ด้านธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 2) ด้านวิศวกรรม 3) ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม 4) ด้านกล
ยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน 5) ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร 6) ด้านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้านกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจ 8) ด้านการบริหารความเส่ียง 9) การตลาดระหว่างประเทศ 10) การจดัการในภาวะวิกฤต และ 
11) การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  12) IT Governance ทัง้นี  ้ เ พ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มี
คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และทกัษะวิชาชีพ ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ อนัเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดกลยทุธ์และด าเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนการสรรหากรรมการ ไว้
อยา่งเป็นระบบ มีดงันี ้ 

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือกรรมการ หรือพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการ
อาชีพ (Director Pool) หรือพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือให้กรรมการแต่
ละคนเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมได้  

2. คดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยก าหนดเป็น
คุณสมบตัิด้านทักษะท่ีจ าเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นประโยชน์ต่อ
ลกัษณะธุรกิจท่ีบริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู ่

3. ตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือ ว่ามีคุณสมบตัิเป็นไปตามตามกฎหมายและข้อก าหนดของ
หนว่ยงานก ากบัดแูล 

4. พิจารณาการอทุิศเวลาของกรรมการ กรณีเป็นกรรมการเดิมท่ีจะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระ  โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในช่วงการด ารงต าแหน่ง รวมถึงจ านวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะ
ไปด ารงต าแหนง่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ประสิทธิภาพการท างานจะไมล่ดลง 
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5. กรณีแตง่ตัง้กรรมการอิสระ มีการพิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระ ให้
มีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

6. จัดท ารายช่ือท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อม
คณุสมบตัิและเหตผุลในการคดัเลือก เรียงตามล าดบัเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอช่ือต่อท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นรายบคุคล 

ในกรณีแตง่ตัง้กรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระ และแตง่ตัง้กรรมการใหม่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับ

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

1.13   แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัด

วางก าลังคน และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบริษัทฯ มีแผนการคดัเลือก
บคุลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้
มัน่ใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้จดัท า
แผน    สืบทอดต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการ และผู้ บริหารของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา ส าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้ บริหารของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้จดัให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต าแหน่งท่ีครอบคลมุ
ต าแหนง่ ดงันี ้

• ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
เม่ือต าแหนง่ผู้บริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการวา่งลงหรือผู้อยูใ่นต าแหนง่  ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้ บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้
รักษาการในต าแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด และ
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการ
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พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ สรรหา เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ท 
พิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้ ท่ีมีความเหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่แทนตอ่ไป 

• ระดับผู้บริหาร 

เม่ือต าแหนง่ระดบัผู้บริหารตัง้แตผู่้อ านวยการขึน้ไปว่างลง หรือผู้อยูใ่นต าแหนง่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ในต าแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีน าเสนอทายาทผู้ สืบทอดต าแหน่งท่ีคดัเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การ
วางแผนการสืบทอดต าแหนง่ของบริษัทฯ ระดบัผู้บริหารมีกระบวนการ ดงันี ้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยทุธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทนุ 
แผนงานการขยายตวั 

2. ประเมินความพร้อมของก าลงัคนให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3. ก าหนดแผนสร้างความพร้อมของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพ่ือเตรียม
ทดแทนพนกังานท่ีออก 

4. สร้างแผนสรรหาพนกังาน (Recruitment) และพฒันาฝึกอบรมพนกังาน (Employee Training and 
Development) ไว้ได้ลว่งหน้า ก่อนพนกังานจะเกษียณหรือออกจากต าแหนง่ก่อนเวลา 

5. ก าหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพ และทศันคติท่ีพึง
ปรารถนาของพนักงานในต าแหน่งนัน้ๆ  และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual 
Development Plan) 

6. คดัเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
7. ใช้เคร่ืองมือทดสอบและประเมินบคุลากรเพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของพนกังาน 
8. ระบทุายาทผู้ สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกัยภาพ ผลงาน ของพนกังาน ต้องมี
การแจ้งให้พนกังานทราบลว่งหน้า เพ่ือเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก าหนดหาทายาทส ารอง 

9. พฒันาและประเมินพนกังานท่ีคาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพฒันาการ และสร้างผลงาน
ตามท่ีคาดหวงัได้จริง หากไมเ่ป็นตามคาดหมายการเปล่ียนตวัย่อมสามารถท าได้ 

1.14 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการใหม่จึงได้ก าหนดแนว
ปฏิบตัิเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการบริษัทเพ่ือให้กรรมการเข้ารับต าแหน่งสามารถ
รับทราบความคาดหวงัท่ีบริษัทฯ มีตอ่บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ และ
แนวปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการเข้าเย่ียมชมหนว่ยงานหนว่ยธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ทนัที สรุปได้ดงันี ้
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1) ประสานงานในการให้ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทฯ ในด้านกฎหมายและอ่ืนๆ แก่คณะกรรมการบริษัท 
2) ด าเนินการสง่มอบ “คูมื่อส าหรับกรรมการ” ให้กบักรรมการท่านใหม ่เป็นเอกสารเก่ียวกบัข้อมลู บริษัท

ฯ และกฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทฯให้กับ
กรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทัง้นี ้คู่มือส าหรับกรรมการ 
ประกอบด้วย 

1. ข้อบงัคบับริษัท 
2. วตัถปุระสงค์ของบริษัท 
3. หนงัสือรับรองของบริษัท 
4. พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั 
5. พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
6. คูมื่อกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
7. กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการชดุยอ่ย 
8. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท 
9. คูมื่อนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และนโยบายบริษัทฯ ด้านอ่ืนๆ  

3) จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
ผู้บริหารของบริษัท เพ่ือรับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการท่ีจะน ามาเป็นหลกั
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม ่โดยมีการน าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้

1. วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประวตับิริษัทฯ 
2. กลยทุธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ 
3. โครงสร้างการบริหารงาน 
4. ข้อมลูการด าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ 
5. บทบาท อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของกรรมการ 
6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
7. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทา่นอ่ืนและผู้บริหาร 
8. คณุสมบตัแิละคา่ตอบแทนกรรมการ 

1.15 การจ ากัดจ านวนบริษัทการด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ   

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการจ ากดัจ านวนบริษัทการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้ จัดการ เพราะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนๆ จ านวนท่ีมากเกินไป อาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ี
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บริษัทอ่ืนของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ สามารถอทุิศเวลาส าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงันี ้

1. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการ สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัท ศุภาลัย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมได้ 

2. การด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอ่ืน ซึง่มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนัหรือคล้ายคลงึกนักบัธุรกิจหรือของ
กลุม่บริษัทฯ ให้น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อ
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิเห็นชอบตามล าดบั ก่อนเข้ารับการด ารง
ต าแหนง่นัน้ 

3. การด ารงต าแหนง่กรรมการในองค์กรอ่ืนใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึง่เม่ือนบัรวมกนัแล้วเกิน 5 แหง่ ต้อง
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด ารงต าแหนง่นัน้ 

1.16  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

เฉพาะเร่ืองเป็นประจ าทกุปี ปีละ 1  ครัง้ โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้นการน าผลประเมินท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือ
การทบทวนผลงาน ประเด็นปัญหา หรืออปุสรรคตา่งๆ ในระหว่างปีท่ีผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะ คือ 
ประเมินผลคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ และการประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

ภายหลงัท่ีกรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน
กลบัมายงัฝ่ายเลขานกุารบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแตล่ะคน และสรุปผลวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการต่อไป และน าไปใช้ในการประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป  

1.17 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

1. บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายว่าด้วยหลกัเกณฑ์การน าเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกนั  รวมถึงการพิจารณาจาก
การขยายตวัทางธุรกิจ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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2. บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกตวิิสยั ในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้และคณะกรรมการชดุย่อย อย่าง
ชดัเจนและโปร่งใส  โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกนัประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตวัทางธุรกิจ เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลเุป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

1.18 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท สนบัสนนุและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กับกรรมการทุกคนอย่างจริงจงัเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
ผู้ปฏิบตัิงานด้านสนบัสนุนงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสมัมนาและเข้าอบรมหลกัสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบนัอิสระอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันา
ในสว่นของหน้าท่ีและความรับผิดชอบกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจดัการแนวใหม ่เพ่ือให้กรรมการบริษัท    ทกุ
คนมีการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง  รวมถึงการน าความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม
เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง และน าความรู้มาใช้ประโยชน์กบับริษัทฯ ตอ่ไป  

1.19 การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการ 

   เลขานุการบริษัท เป็นผู้ ท าหน้าท่ีดูแลประสานงานด้านกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การด าเนินงานประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ
คณะกรรมการบริษัท การสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ รวมถึงจดัเก็บข้อมูลและเอกสาร
ส าคญัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

1.20 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทฯ  มีการก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท

ฯ เป็นผู้พิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามตวัชีว้ัด (KPI) ท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบตัิงาน และพิจารณา
คา่ตอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดั  
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โดยมีหลกัเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพนัธ
กิจ วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจ าปี  โดยมีการวดัผลจ านวน 2 ด้าน ดงันี ้

1. ด้านผลงานธุรกิจ   
2. ด้านการบริหารจดัการภายใน    

 
2. แนวปฏิบัตเิก่ียวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน 
 

2.1 การก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

คณะกรรมการก าหนดให้มีการก ากับดแูลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานยึดถือปฏิบตัิเป็นวิถีทางชีน้ าการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยดแูลสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ตา่งๆ  ตามสว่นด้วยความเป็นธรรม เพ่ือ
สร้างความเช่ือมั่นและยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการและผู้ บริหารจะต้องเป็นผู้น าท่ีดี จัดให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือความครบถ้วน โดย
ก าหนดค าขวญัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Supalai GREAT) เป็นดงันี ้
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2.2  การควบคุมภายใน 

 บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) จึงจดัให้มี
ระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล 
โดยมีการก าหนดมาตรการการควบคมุภายใน รวมถึงการก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชนั 
ตลอดจนประเมินความเส่ียง ให้ค าแนะน า และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัตอ่
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม ่าเสมอ อีกทัง้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามข้อก าหนด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ การรายงานทาง
การเงินอยา่งถกูต้อง และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจอยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หุ้นบนพืน้ฐานความเป็นธรรมแก่ประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย บริษัทฯ ก าหนดให้มีการสอบทานและรายงาน
เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระ ท าหน้าท่ีสอบทานประสิทธิผล
ของระบบการควบคมุภายใน และรายงานผล ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี   

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน ระเบียบปฏิบตัิ มีการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้
อย่างชดัเจน พร้อมทัง้ส่ือสารให้พนกังานภายในบริษัทฯ รับทราบ มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารบุคลากรด้าน
การควบคมุภายในของบริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมการควบคมุ ซึ่งประกอบด้วย การสอบทานการด าเนินงานทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน การดแูลป้องกนัทรัพย์สินท่ีมีความเส่ียงสงู และการควบคมุระบบสารสนเทศ รวมทัง้ จดัให้มีการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็นรายครัง้อย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู่เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิได้จริง โดยเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความยั่งยืน (ESG) ซึ่งได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกนั และปรับตวัรับความเส่ียงตา่ง ๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจจากความเส่ียงเหล่านัน้ เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีส าคญั 
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ส าหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตัง้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
คณุสมบตัิในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีในการประเมินระบบการควบคมุภายใน  
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การกระบวนการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดัยิ่งขึน้  ตามกรอบแนวคดิการควบคมุภายในของ COSO  

2.3  การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้จัดตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในไว้ภายในบริษัทฯ รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ เท่ียงธรรม ตามท่ี
จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดไว้ ทัง้นี ้ได้มีการก าหนดวตัถปุระสงค์ ภารกิจหลกั 
ขอบเขตการปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าท่ี และหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ในกฎบตัรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ได้รับอนมุตัิจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ความเส่ียงตา่งๆ ภายในองค์กร  

2.4 การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายวา่ด้วยการบริหารความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร  โดยกระบวนการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย
ขัน้ตอนหลกัๆ คือ การระบคุวามเส่ียง การประเมินความเส่ียง การติดตามและควบคมุความเส่ียง และการรายงาน
ความเส่ียง  รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง และประสิทธิผลของการ
จดัการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ  ซึ่งกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงความเส่ียงด้านกลยทุธ์ (Strategy Risk) 
ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ (Operation Risk) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเส่ียงด้านทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption 
Risk) ความเส่ียงด้านการตลาด (Market Risk) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Risk) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเส่ียงด้านการคุ้ มครองผู้ บริโภค(Customer 
Protection Risk) ความเส่ียงด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้
ใหม่ (Emerging Risk)  เป็นต้น  ตลอดจนให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริหารความเส่ียง  ทัง้นี ้
นโยบายวา่ด้วยการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดขึน้ มีแนวปฏิบตัดิงันี ้  

1. ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้บริษัทฯ 

2. ด าเนินการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้บริษัทฯ แบบบรูณาการโดยมีการจดัการและด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั และแผนกลยทุธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ 
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3. ส่งเสริม และพฒันาให้พนกังานและผู้บริหารทุกระดบัมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วม ตระหนกัถึง
ความส าคญั และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้บริษัทฯ อาทิ จัดให้มีการ
อบรมหลกัสตูรการบริหารความเส่ียง เป็นประจ าทกุปี  

4. มุง่เน้นการบริหารความเส่ียงในเชิงรุก  

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคัญทุกด้าน                         
ทัง้ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ  ด้านการเงิน ด้านสภาพคล่อง ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ                 
ด้านการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

6. พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง  โดยพิจารณาจาก
โอกาสเกิดความเส่ียงและผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าว และเสนอวิธีการหรือแนวทางในการ
แก้ไขความเส่ียงท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ พร้อมทัง้ปฏิบตัิตามแผนบริหารความเส่ียงเพ่ือให้
ความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได้ และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ถือปฏิบตัอิยา่งทนัทว่งที  

7. ระบุและจดัการความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ โดยความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีสงู หรือสงูมาก ต้องรายงาน
แผนการจดัการความเส่ียง และระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชดุยอ่ย เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไปปฏิบตั ิ 

8. ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ต้องได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชดุย่อย ก่อน
น าไปปฏิบตั ิ

9. เม่ือพนกังานพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จะต้องรายงานความ
เส่ียงนัน้ให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงชุดย่อยรับทราบเพ่ือ
ด าเนินการจดัการความเส่ียงตอ่ไป หรือแจ้งมาท่ี risk@supalai.com 

10. จัดให้มีการติดตาม ประเมิน และจัดท ารายงานผลการบริหารความเ ส่ียงเสน อต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงชุดย่อย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ รับทราบ รวมทัง้มีการทบทวน ปรับปรุง และ รายงาน
เหตกุารณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ใหมเ่พ่ือลดผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ 

mailto:risk@supalai.com
mailto:risk@supalai.com
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บริษัทฯ ได้มีการส่ือสารนโยบายว่าด้วยการบริหารความเส่ียง ให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ ผ่านทาง
อีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  อีกทัง้ได้ส่ือสารให้พนักงานใหม่ได้รับทราบทันทีท่ีเร่ิมงานและในการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม ่  

2.5  การก ากับการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึง่เป็นกลไกหนึง่ท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ทุก 
ๆ กระบวนการและขัน้ตอนการท างานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง รอบคอบ รวมทัง้ ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์และบรรลเุป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท จงึก าหนดให้ฝ่ายนิตกิรรม หนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ายระบบคุณภาพ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามข้อบงัคับ ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
ส านกังานเลขานกุารบริษัทเป็นหนว่ยงานกลางดแูลในเร่ืองนี ้ 

2.6 ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายวา่ด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ดงันี ้

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคน ไมแ่สวงหาผลประโยชน์จากข้อมลู หรือสิ่งใดๆ ท่ีตนรู้มาจากต าแหน่ง
หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ไม่ใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูล ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือแข่งขันทาง
ธุรกิจกบับริษัทฯ 

• กรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานท่ีมีสว่นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไมมี่สว่นในการพิจารณาอนมุตั ิโดย
บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายงานข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) อยา่งครบถ้วน 

• กรณีท่ีพนักงานเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกิจ หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้รายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาโดยทนัที 

• การตดัสินใจทางธุรกิจจะต้องค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของลูกค้าและผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่น า
เหตผุลสว่นตนหรือบคุคลในครอบครัวมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจท่ีท าให้เบี่ยงเบนไปจากหลกัการข้างต้น 

• หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ
ก่อภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือพนกังานของบริษัทฯ 

• ห้ามไมใ่ห้ผู้บริหารและพนกังานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนกังานดงักล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้
ระบไุว้ในคูมื่อจรรยาบรรณของบริษัทอยา่งชดัเจน แตห่ากจะมีการท ารายการท่ีเก่ียวข้องกนัหรือรายการ
ท่ีมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติ
รายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด าเนินการ พร้อมทัง้มีการเปิดเผย
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ข้อมลูเก่ียวกบั รายละเอียดของรายการ มลูคา่รายการ เหตผุลและความจ าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปีและรายงานประจ าปี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส านกังาน กลต. และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุเพ่ือพิจารณาดแูลให้รายการระหว่าง
กันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เป็นหลกั   

• พนกังานทกุคนต้องเปิดเผยเม่ือเกิดสถานการณ์ท่ีท าให้เช่ือว่าจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีบางอย่างท่ีอาจท าให้ผู้ อ่ืนคิดว่าเป็น
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที ซึ่งผู้บงัคับบญัชาและพนกังาน
สามารถร่วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้ “แบบการเปิดเผยรายการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์” และเม่ือพนักงานผู้นัน้ได้รับทราบค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชาแล้ว ให้ส่ง
ส าเนาแบบรายงานฯ ไปยงัหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

• เม่ือใดท่ีพนกังานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลูของบริษัทฯ หรือด้วยต าแหน่ง
หน้าท่ีในบริษัทฯ พนกังานต้องน าเสนอโอกาสนัน้ตอ่บริษัทฯ ก่อนท่ีจะใช้โอกาสนัน้ ซึ่งผู้บงัคบับญัชาจะ
เสนอตอ่ฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความต้องการใช้โอกาสทางธุร กิจนัน้หรือไม่ หากบริษัทฯ 
สละสิทธ์ิในการใช้โอกาสทางธุรกิจนัน้ พนกังานก็สามารถใช้โอกาสทางธุรกิจนัน้ภายในข้อก าหนดและ
เง่ือนไขท่ีได้เสนอไว้ โดยสอดคล้องกบัแนวทางจริยธรรมของบริษัทฯ 

 
2.7 รายการเก่ียวโยง 

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยรายการเก่ียวโยงกนั โดยก าหนดเป็นระเบียบปฏิบตัิ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนมุตัิรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546  

2.8 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  ประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสูง ก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และท าหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูง ได้แก่ ต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดบัผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการขึน้ไป เพ่ือเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิเป็น
ประจ าทกุปี 
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2.9 การดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

   บริษัทฯ ตระหนกัถึงลกูค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียทกุทา่นท่ีติดตอ่มายงับริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ จึงได้จดัท านโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล เพ่ือจดัการข้อมลูสว่นบคุคลเป็นไปอย่างปลอดภยั
และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จดัท าระบบการจดัเก็บข้อมลูส่วนบุคคล  ให้มีกลไกและเทคนิคท่ีเหมาะสม รวมถึงจ ากัด
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ  ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการหรือผู้ มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลูกจ้าง 
และตวัแทนของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการถูกน าไปใช้ เปิดเผย ท าลาย หรือเข้าถึงโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต  
 

 


