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สารจากประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกากับดูแลกิจ การที่ดี จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันในระยะสันและระยะยาว
้
อันนาไปสูค่ วามเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืน อีกทังยั
้ งสร้ างความเชื่อมัน่ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ผ่านการสื่อสารที่ชดั เจน โปร่ งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้ างมู.ลค่าเพิ่มให้ กับผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ จึงแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลกิจการให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ
งานด้ านการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย หลัก สากลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ
Asean CG Scorecard รวมถึงดูแลให้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมีผลในทางปฏิบตั ิ และติดตามการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องให้ เป็ นไปตามแผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยบริ ษัทฯ เข้ าร่ วมกิจกรรมการประเมินผลการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด โดยในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ ได้ รับ
• ได้ รับรางวัล “Thailand Sustainability Investment” หรื อ หุ้นยัง่ ยืน ประจาปี 2563 จากตลาดหลัก
ทรัยพ์แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นรางวับที่มอบให้ แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
และสร้ างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยติดต่อกันเป็ นปี ที่ 6
• ได้ รับ รางวัล Investors’ Choice Award ประเภท การทาคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ต่อเนื่อง 8 ปี ซ้ อน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• ได้ รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) โดยติดต่อกันเป็ นปี ที่ 8 จากผลการสารวจการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายประทีป ตัง้ มติ ธรรม
ประธานกรรมการบริ หาร
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ข้อแนะนาการใช้คมู่ ือนโยบายการกากับด ูแลกิจการ
บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องปฏิบัตติ ามคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริ ษัทย่อย โดยมีคณะกรรมการบริ ษัท ปฏิบตั ิ
ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ข้ อแนะนาเกี่ยวกับคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
1. ทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระของคูม่ ือฉบับนี ้ และเรี ยนรู้เนื ้อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของตน พร้ อมทบทวนความรู้ ความเข้ าใจในเนือ้ หาสาระของนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนีอ้ ย่าง
สม่าเสมอ
2. เมื่ อ มี ข้ อ สงสัย หรื อ ข้ อ ซั ก ถาม ให้ ป รึ ก ษากับ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจ การผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่
กาหนดไว้
3. ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นาในการปฏิบตั ิตามคูม่ ือฉบับนี ้ ตลอดจนส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เข้ าใจว่าการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นสิ่งที่
ถูกต้ องและต้ องปฏิบตั ิ
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แบบพันธสัญญา
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
แบบพันธสัญญา
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) มีความประสงค์ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัทศุภาลัย
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ศึกษาทาความเข้ าใจคู่มือนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ และลงนามเป็ น
พันธสัญญา ดังนี ้
1. ข้ าพเจ้ ายอมรับ และ ตกลงทาความเข้ าใจคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้
2. ข้ าพเจ้ ายอมรับ และ ตกลงยึดถือ คูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ มาเป็ นหลักปฏิบตั ิใน
การดาเนินงานด้ วยมาตรฐานขันสู
้ งสุด

ลายเซ็น......................................................
(......................................................)ตัวบรรจง
รหัสพนักงาน....................................
ฝ่ าย.................................................
วันที่........./......../...........

3

วัตถ ุประสงค์
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยเชื่อว่าระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันในระยะสันและระยะ
้
ยาว อันนาไปสู่ความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ อย่างยั่ง ยืน อีกทัง้ ยังสร้ างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถ าบันการเงิ น
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ผ่านการสื่อสารที่ชดั เจน โปร่ งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้ างมูลค่าเพิ่ม
โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้ กาหนดคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการนี ้ขึ ้น ซึง่ ตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสากลของ The Organization for Economic Cooperation
and Development โดยกาหนดกรอบความยัง่ ยืนตามแนวทางการกากับดูแลกิจการ CSR (R+A) = CG
และ
กาหนดคาขวัญการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ ศุภาลัย GREAT ทังนี
้ ้ เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนัก งานทุก คนยึ ด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท ฯ การด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายของบริ ษัทฯ โดยจัดให้ มีการกากับดูแลและบริหารจัดการที่ เป็ นเลิศ บน
แนวทางการดาเนินธุรกิจความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
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กรอบความยัง่ ยืนตามแนวทางการกากับด ูแลกิจการ

CSR (R+A) = CG

CSR =
Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมขององค์กร
R
=
Risk Management การบริ หารความเสี่ยง
A
=
Anti – Corruption การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
C
=
Corporate Governance การกากับดูแลกิจการที่ดี
G
=
Growth Infinity การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ความหมายโดยรวม
การทาให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนต้ องเริ่ มจากภายใน เหมือนการปลูกต้ นไม้ แล้ วมีรากแข็งแรง ด้ วยการรด
น ้า พรวนดิน ใส่ป๋ ยที
ุ ่เหมาะสม เปรี ยบเสมือนทุกคนในองค์กร ต้ องให้ ความสาคัญในเรื่ อง การบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เมื่อรากแข็งแรง ต้ นไม้ เติบโตเป็ นต้ นไม้ ใหญ่ สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถใช้
ประโยชน์ ของต้ นไม้ ไ ด้ เ ต็มที่ เปรี ยบเสมือนบริ ษัทฯ สามารถส่งต่อคุณประโยชน์ไปยังผู้มี ส่วนได้ เสี ยที่เกี่ ยวข้ อง
ทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อม
ที่มา : Showcase SET Sustainability AWARDS 2015 ของบริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) หน้ าที่ 117
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คาขวัญการกากับด ูแลกิจการที่ดี

SUPALAI GREAT
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นโยบายการกากับด ูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมัน่ ว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็ นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จ และสร้ างความเชื่ อมั่นถึงการมีระบบการบริ หารจัดการที่ มี ประสิทธิ ภาพ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ซึ่งจะนาไปสู่การ
เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ให้ มี “คูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการ” โดยได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี บทบาทหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริ ษัท แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารงาน และการควบคุมภายใน นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการทบทวน
“จริ ยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน” (Code of Conduct) เป็ นประจาทุกปี โดยในปี
นี ้ ได้ จดั ทาคูม่ ือจรรยาบรรณ (ฉบับย่อ) สาหรับพนักงาน เพื่อยกสถานการณ์ที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง กับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ ได้ มีการเผยแพร่ “คู่มือนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ” ไว้ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ บคุ คลภายนอกได้ รับทราบ และมี
การสื่อสารผ่านระบบ Intranet ภายในบริ ษัทฯ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ เกิดความเข้ าใจ
และสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ได้ อย่างครบถ้ วน เป็ นมาตรฐานสอดคล้ อง
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ 5 หมวด อันประกอบด้ วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน 3) การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย 4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึ่งกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ได้ ลงนามรับทราบการ
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้ องโดยทัว่
กัน
โดยครอบคลุมหลักปฏิบตั ิ 8 ข้ อ ได้ แก่
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
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7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้ องโดยทัว่ กัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มี แนวทางการส่ง เสริ ม และกากับดูแลให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ปฏิ บัติตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้ องศึกษาและความเข้ าใจในจริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจฯ ของบริ ษัทฯ พร้ อมลงนามเป็ นพันธสัญญา พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีกิจกรรม CG Day E-News
เผยแพร่ขา่ วสาร และทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจฯ เป็ นประจาทุกปี ผ่านระบบ
e-Exam ที่บริ ษัทฯ พัฒนาขึ ้น และจัดให้ มีช่องทางการรับฟั งความคิดเห็น การติดต่อสื่อสาร Two-way ผ่าน Email :
Pu-Tham@supalai.com
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานถือเป็ นวินยั อย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุก
คนต้ องดารงตน และถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานในบริ ษัทย่อย มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตาม และส่งเสริม
ให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ การกระทาต่อไปนี ้เป็ นการทาผิดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณฯ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
2) แนะนา ส่งเสริมหรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณฯ ในกรณีที่ตนทราบหรื อควร
ทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อ ขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื น หรื อการไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากไม่มีการรายงาน กรณีไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
ทัง้ นี ้ การกระทาที่ เ ข้ าข่ายผิ ดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณฯ ดัง กล่าวข้ างต้ น ให้ ปฏิ บัติตามกระบวนการ
พิ จ ารณาและลงโทษ ตามระเบี ย บของฝ่ ายทรั พ ยากรมนุษ ย์ นอกจากนี ้ หากพนัก งานที่ ท าผิ ด จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณฯ อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันเป็
้ นความผิดตามกฎหมาย
ดังนัน้ ผู้บริหารในฐานะผู้บงั คับบัญชา จะต้ องสอดส่อง และแนะนาให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาดารงตน ประพฤติตน
อย่างเคร่งครัด และอาจจัดให้ ผ้ ูนนได้
ั ้ รับการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องดารงตน
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และจัดให้ มีหน่วยงานกากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) เพื่อทาหน้ าที่กากับ
ดูแล และติดตามให้ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามข้ อบังคับของหน่วยงานกากับ
ภายนอก
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วิสยั ทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร
ปรัชญาการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์

ภารกิจ

ผู้นาด้ านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(Leader in sustainable real estate development with contribution to social and
environmental improvement)
สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้ าและบริการ เพื่อผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
(To create & develop Innovative products and services to bring the most value in the
interests of our stakeholders)

ค่ านิยมองค์ กร
• นวัตกรรม
• คล่องตัวและยืดหยุน่
• ชนะด้ วยกัน
• การวัดผลเป็ นรูปธรรม
• เน้ นจริยธรรม และความถูกต้ องตามกฎหมาย
• ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

(Innovations)
(Agility and Flexibility)
(Win-Win)
(Factual Key Performance Index)
(Legal and Corporate Governance)
(Sufficiency Economy)
(Responsibilities to Stakeholders, Society and
Environment)

ปรัชญาการบริหาร
เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตังมั
้ น่ ในการสร้ างสรรค์ที่อยูอ่ าศัยที่มี คุณภาพ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้ มีความปลอดภัย อบอุน่ พัฒนาการบริ การที่ดี ด้ วยความเป็ นมืออาชีพ เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า โดยยึดมัน่ ในปรัชญาการบริ หารงาน
S (SUPERIORITY) : เน้ นความเป็ นเลิศในด้ านสินค้ า บริการ และการจัดการที่ดี
P(PROFITABILITY) : คานึงถึงผลประโยชน์สาหรับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ลูกค้ า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ผู้รับเหมา คูค่ ้ าและสังคม
L(LONGEVITY)
: ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนพื ้นฐานของความมัน่ คง
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วัฒนธรรมองค์ กร
S (SENIORITY)
P (PLAN)
A (ATTITUDE)
L (LEGAL AND
REGULATION)
I (INTEGRITY)

:
:
:
:

พี่สอนน้ อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
มีการวางแผน และเป้าหมายที่ชดั เจน
มีทศั นคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็ นที่ตงเสี
ั ้ ยสละไม่เห็นแก่ตวั
ถูกต้ องตามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ และขันตอนงานต่
้
าง ๆ ที่กาหนดไว้ ใน
ระบบ ISO ของบริษัท
: ซื่อสัตย์ ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่เอาเปรี ยบลูกค้ า และเพื่อนร่วมงาน
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คาจากัดความ และความสาคัญของ
การกากับด ูแลกิจการที่ดี
คานิยาม
การกากับดูแลกิจการที่ดี

หมายถึง

การจัดโครงสร้ าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ การสร้ างประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่ผ้ ูถือหุ้น โดย
คานึงผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม

หลักการที่มา
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริ ษัทฯ มีการกาหนดกรอบ\ให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย หลั ก สากลของ The Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) และ Asean CG Scorecard
ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. ช่วยเสริ มสร้ างระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการ
แข่งขันในระยะสันและระยะยาว
้
อันนาไปสู่ความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและขจัดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้น
2. ช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ แก่นกั ลงทุนทังภายในและภายนอกประเทศ
้
รวมถึง สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ผ่านการสื่อสารที่ชดั เจน โปร่งใสอย่างเท่าเทียมกัน และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายเป็ นสาคัญ
3. เป็ นเครื่ องมือในการวัดผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ และตรวจสอบการทางานต่างๆ เพื่อปรับปรุ งแก้ ไขการ
ดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหน้ ุ
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิ ดหรื อ
ริ ดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ให้ สิทธิ ขนั ้ พืน้ ฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพราะผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในฐานะ
เจ้ าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินการของบริ ษัทผ่านคณะกรรมการบริ ษัท
ที่ผ้ ถู ือหุ้นเลือกเข้ ามาทาหน้ าที่ หรื อตัดสินใจเรื่ องที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริ ษัท ฯ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติใช้ สิทธิออกเสียง อันได้ แก่ การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การ
รับซือ้ หุ้นคืน การได้ รับเงิ นปั นผล การมีส่วนแบ่ง ในกาไรของกิจ การ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิ จการอย่าง
เพียงพอ เพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ดาเนินการด้ านสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิน้ รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท และส่ง
คาถามล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันสิ ้นรอบบัญชี มายังบริ ษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้ นาหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และข้ อมูลประกอบการ
ประชุม ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ แจ้ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุม และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริ หารที่ดแู ล
งานทางด้ านการเงิน – บัญชี เข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงเพื่อตอบข้ อซักถาม
2. คณะกรรมการบริ ษัทอานวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้ น สถานที่จดั การประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับ
จ านวนผู้ถือหุ้น และไม่เ ป็ นอุป สรรคต่อการเดินทาง มี สิ่ง อานวยความสะดวกแก่ผ้ ูพิการ มี การรั กษาความ
ปลอดภัยและพร้ อมรับมือกับเหตุฉกุ เฉิน
3. บริ ษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจพร้ อมหนังสือมอบฉันทะและรายงานประจาปี ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ประมาณ 30 วัน ทังนี
้ ้
เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น และผู้ลงทุนสถาบัน มี เวลาในการเตรี ยมตัวศึกษารายละเอี ยดของแต่ละวาระ และ
เตรี ยมการมอบฉันทะ ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง พร้ อมทัง้ จัดเตรี ยมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ด
หนังสือมอบฉันทะไว้ บริ การ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้ เพื่อต้ องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น
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4. บริ ษัทฯ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการพิจารณา หนังสือมอบฉันทะทังฉบั
้ บภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) ไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งให้
ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งเป็ นข้ อมูลเดียวกับข้ อมูลที่บริ ษัทฯ ได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นในรู ปแบบเอกสาร และได้ ลงโฆษณาคา
บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ตอ่ เนื่องกัน 3 วันก่อนวันประชุม 14 วัน
5. บริษัทฯ ไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมี
สิทธิเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซกั ถามข้ อสงสัย เสนอความคิดเป็ นต่อที่ประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่ องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรร
เวลาอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
6. โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ที่จะต้ องลงมติในแต่ละวาระตามข้ อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีการนาเทคโนโลยีการประชุมแบบอิเล็คทรอนิกส์ก
ใช้ กบั การจัดประชุมผู้ถือหุ้น (e-Shareholder Meeting) โดยใช้ โปรแกรมถ่ายทอดสด WebEx การลงทะเบียนผู้
ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการเตรี
ั้
ยม
ข้ อมูลผู้เข้ าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การจัดพิมพ์บตั รลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนน
ตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออานวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คณะกรรมการบริ ษัท รวมทังคณะกรรมการเฉพาะเรื
้
่ อง และเลขานุการบริ ษัท ต้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
เพื่อตอบข้ อซักถาม และรับฟั งความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารระดับสูงทุกคนควรเข้ าร่ วมการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตอบซักถาม
8. บริ ษัทฯ เปิ ดเผยผลการประชุมโดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียง
ในแต่ละวาระพร้ อมคาถามหรื อข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ อย่างครบถ้ วน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
เผยแพร่ ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ รวมทัง้ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกภาพการประชุมเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ บริการเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่สนใจ
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หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน้ ุ อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ ความสาคัญเรื่ องการรักษาสิทธิพื ้นฐานของผู้ถือหุ้นและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิตามพื ้นฐานกฎหมายที่กาหนด มีการให้ ข้อมูลอย่างครบถ้ วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
วางใจและมีความมัน่ ใจในการลงทุน และให้ สิทธิประโยชน์และแบ่งปั นผลกาไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง
เพศ อายุ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรื อความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ ผ้ ู
ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วม
ประชุมแทนได้ ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ได้ เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้น และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจได้ รับทราบ
1. บริ ษัทฯ อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติ โดยจัดทาเอกสารต่างๆ ได้ แก่ หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น หนัง สื อมอบฉันทะ รายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น รายงานประจ าปี เป็ น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และจัดทาเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ(www.supalai.com) เป็ น 2 ภาษา เพื่อให้ บริการเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่สนใจ
2. บริ ษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตังเป็
้ นกรรมการ และการตัง้
คาถามเกี่ยวกับบริ ษัทฯ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยมีส่วนร่ วมในการกากับดูแลบริ ษัทฯ และการคัดสรร
กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
และผู้มีสว่ นได้ เสีย ทุกฝ่ าย โดยนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com)
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นหรื อกรรมการอิสระได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉั นทะพร้ อมกับหนังสือเชิ ญ
ประชุม ให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวัน ประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเปิ ดเผยแบบหนัง สื อมอบฉันทะทัง้ ฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ พร้ อมทั ง้ รายละเอี ย ดและขั น้ ตอนต่ า งๆ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
(www.supalai.com) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถ
สร้ างความมัน่ ใจได้ วา่ นโยบายดังกล่าวเป็ นที่รับทราบ และมีการปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด มีดงั นี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่นาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ หรื อคู่ค้าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ตนได้
รับทราบจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ไปซื ้อ หรื อขาย หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขาย หรื อชักชวนให้ บคุ คลอื่นซื ้อ หรื อขาย
หรื อเสนอซื ้อ หรื อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อ
บุคคลอื่น และต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
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2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องรักษาความลับ และข้ อมูลภายใน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ ตกไป
ยังบุคคลอื่น รวมทัง้ บุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
3. บริ ษัทฯ มีการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยจากัดการเข้ าถึงข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยให้ รับรู้
เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้ องและที่จาเป็ นเท่านัน้ และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลภายใน โดยเจ้ าของข้ อมูล
ต้ องกาชับผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีอานาจหน้ าที่ บุคลากรทัว่ ไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูล
เมื่อถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผย ให้ แนะนาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้
เพื่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. พนักงานควรควบคุมบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีรวมทัง้ ผู้ร่วมงานที่มีส่วนร่ วมในการทาหน้ าที่เกี่ ยวกับข้ อมููลที่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนและอยู่ระหว่างเจรจา ซึง่ เข้ าข่ายการเก็บรักษาข้ อมูลู ภายในอันอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่่ยนแปลง
ราคาหรื อมููลค่าหลักทรัพย์ หรื อ บริ ษัทฯ เสียผลประโยชน์ทางธุุรกิจ บุุคคลเหล่านั น้ ต้ องทาสัญญาเก็บรั กษา
ความลับ จนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลู ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
6. นอกจากข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนแล้ ว บริ ษัทฯ ถือว่าข้ อมูลต่างๆ ของบริ ษัทเป็ นข้ อมูลที่ใช้ ภายในเท่านัน้
ซึ่ง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องใช้ ข้อมูลนัน้ ภายใต้ กรอบหน้ าที่ และความรั บผิดชอบตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ในการป้องกันรักษาข้ อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้ อมูลภายใน
แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั งิ านที่บริษัทฯ ไปแล้ ว โดยจัดให้ มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้ มีการ
ส่งมอบข้ อมูลลับคืนบริ ษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้ อมูลลับของบริ ษัทฯ ที่
ยังคงอยูต่ อ่ ไปภายหลังออกจากกงานแล้ ว โดยทาเป็ นหนังสือรับทราบไว้ ด้วย
8. กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครอง
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทาการ
นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอน ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
9. บริ ษั ท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ ในวัน
เดียวกับวันที่รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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10. บริษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริหารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูล
ภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน และห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสาคัญนันต่
้ อบุคคลอื่น โดยในช่วง 30 วัน
ก่อนประกาศผลการดาเนินงาน เลขานุการบริ ษัท จะทาหนังสือแจ้ งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบ
ข้ อมูลภายในไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
11. บริ ษัทฯ รณรงค์ในการละเว้ นการใช้ ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี
เหตุการณ์สาคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็ นต้ น
12. การเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาต จนทาให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ และลูกค้ า ผู้นนต้
ั ้ องรับผิดทาง
กฎหมาย
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความส าคัญต่อสิ ทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ม ทัง้ ภายในและภายนอก ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนด
จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็ นกรอบความประพฤติด้านจริ ยธรรม
ในการดาเนินธุ รกิ จ โดยคานึง ถึง หลักความเป็ นธรรม หลักสิทธิ ม นุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพ
ทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังการต่
้
อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เป็ นสาคัญ
1. ด้ านสิทธิมนุษยชน
• บริ ษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ริ ่ วมกัน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เสรี ภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทาการใดๆ และไม่สง่ เสริมให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึง่ บริษัทฯ จะไม่
ข้ องเกี่ ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรื อบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิ มนุษยชนทุกกรณี และไม่สนับสนุนกิจการที่
ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคน จะไม่กระทาการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่
ว่าต่อพนักงานของบริ ษัทฯ หรื อบุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อธุรกิจ ทังนี
้ ้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การ
เกี ้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ ซงึ่ ภาพลามก อนาจาร ทังวาจา
้
และการสัมผัส
• บริ ษั ท ฯ ส่ง เสริ ม การเคารพต่อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพด้ ว ยการไม่เ ลื อ กปฏิ บัติ ส่ง เสริ ม ความเสมอภาคแก่
ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทังส่
้ งเสริ มความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและ
ชนชัน้ ไม่ใช้ แรงงานเด็ก
2. ด้ านเคารพกฎหมาย
• บริ ษัทฯ ตระหนักถึ ง ความส าคัญ ของกฎหมาย และการนากฎหมายไปปฏิ บัติง านควบคู่กับ คุณ ธรรม
จริ ยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยอยู่ภายใต้ กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริ ต หรื อกระทาสิ่งผิดกฎหมาย
หรื ออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการดาเนินงาน
3. การเคารพทรัพย์ สินทางปั ญญา
• พนักงานทุกคน มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า อันได้ แก่ ข้ อมูลทางธุรกิจ และข้ อมูลทางเทคนิคทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ ซึ่งพนักงานต้ องปกป้องรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ หรื อคูค่ ้ าทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยภาระหน้ าที่ในการป้องกันรักษาข้ อมูลนี ้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นนได้
ั ้ ออกจากบริ ษัทฯ โดย
จัดให้ มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน พร้ อมลงนามทาเป็ นหนังสือรับทราบไว้ ด้วย
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• บริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับ อนุญาตจนทาให้ เกิด ความเสียหาย ต้ องรับผิดทางกฎหมายใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง
• บริษัทฯ ไม่เรี ยกร้ อง รับเอา หรื อใช้ ข้อมูลทางธุรกิจ ซึง่ ได้ มาโดยวิธีการที่มิชอบด้ วยกฎหมายหรื อผิดศีลธรรม
รวมถึงบริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และเครื่ องหมายการค้ าของผู้อื่น
4. การปฏิบัตอิ ย่ างมีจริยธรรม
• บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
5. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ได้ แก่ นโยบาย
ว่าด้ วยการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายว่าด้ วยการสนับสนุนด้ านการเมือง นโยบายว่าด้ วยการรับ การ
ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด นโยบายว่าด้ วยการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยน นโยบายว่า
ด้ วยการให้ เงินสนับสนุน และนโยบายว่าด้ วยการบริจาคเพื่อการกุศล โดยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ รวมทัง้ พนักงานในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยทั่วกัน ซึ่ง
บริ ษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ กับพนักงานทุกคนรับทราบ รวมถึงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ทกุ ครัง้ และเผยแพร่เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มรับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
• คณะกรรมการบริ ษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม และการรายงานผลอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้กากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ อง รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและ
ประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่
• การประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริต
บริ ษัทฯ มีการกาหนดให้ ประเมินความเสี่ยงด้ านทุจริ ตของหน่วยงาน อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมี
ขันตอนการด
้
าเนินการ ดังนี ้
1. การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้ าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทังบริ
้ ษัทฯ และบริษัทย่อย ทาการระบุความ
เสี่ยงด้ านทุจริตที่อาจเกิดขึ ้น
2. การประเมินความเสี่ยง โดยให้ ทกุ หน่วยงานในบริษัทฯ ทาการประเมินความเสี่ยงด้ านทุจริ ตของตนเอง
3. การจัดการความเสี่ยง กาหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง
จัดลาดับความเสี่ยง กาหนดแนวทางและกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริ ต เพื่อให้
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ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงรายงานผลการประเมินความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
4. กิจกรรมควบคุม นานโยบายหรื อวิธีปฏิบตั ิไปใช้ ในการดาเนินการควบคุม เช่น การอนุมตั ิ การสอบ
ทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้ าที่ เพื่อดาเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา
5. การติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมและนาเสนอข้ อมูลความเสี่ยงเสนอ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางและกาหนดกลยุทธ์ บริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ ต้นทุนที่เหมาะสม และรายงานผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบ
6. การสื่อสาร จัดให้ มีการสื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท แจ้ งให้
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องทราบ เพื่อดาเนินการจัดทาคูม่ ือ หลักปฏิบตั ิ และสื่อสารทุกคนในฝ่ ายให้ รับทราบ
และปฏิบตั ิ โดยทัว่ กัน
7. การติดตามผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงติดตามผล
การปฏิบตั ติ ามคูม่ ือปฏิบตั ิ เป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
8. การรายงานผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบตั ติ ามคูม่ ือหลักปฏิบตั ิ ให้ คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเป็ นประจาทุกปี
• การกากับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อให้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังปรั
้ บปรุงการปฏิบตั ิงาน
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายที่เกี่ยวข้ องโดยมีการกาหนดแนวทางดังนี ้
➢ กาหนดนโยบาย เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนาไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
➢ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก าหนดให้ ห น่ว ยงานตรวจสอบภายในสอบทาน
กระบวนงานที่อาจพบจุดบกพร่อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกาหนดเป็ นหลักปฏิบตั ิ
➢ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ นาความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไปปรับปรุงกระบวนการ
แนวปฏิบตั ิและกาหนดเป็ นนโยบายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกาหนดเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิ
➢ การติด ตามผลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ติดตามผลการปรั บ ปรุ ง และสรุ ปผลการ
ปรับปรุง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการนาไปปฏิบตั จิ ริง
➢ การรายงานผล หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลาดับ
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• จัด ให้ มี ก ารก าหนดแนวทางในการติด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บัติต ามนโยบายการต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดย
➢ กาหนดเป็ นขัน้ ตอน วิธีการดาเนินการ กระบวนการ บทบาท อานาจ หน้ าที่ของผู้รับผิดชอบ
แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขันตอน
้
การแก้ ไข อย่างชัดเจน
➢ มีการรวบรวมข้ อเสนอแนะจากพนักงาน ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่อง
รับฟั งความคิดเห็น มาใช้ ในการปรับปรุ งนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการป้องกันความเสี่ยงจากการ
ทุจริต
➢ จัดให้ มี การการปฏิบัติตามแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลการต่อต้ านการทุจริ ต ตามแบบประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ซึ่งจัดทาขึ ้นโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
➢ จัดให้ มีการประเมินการดาเนินการต่อต้ านการทุจริ ตของบริ ษัทฯ ผ่านการสอบทานการดาเนินการ
ตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ
• บริษัทฯ ได้ มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริต ดังนี ้
1. กาหนดขึ ้นเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต ที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้
พนักงานทังในบริ
้
ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ต้ องปฏิบตั ิตามโดยทัว่ กัน อีกทังยั
้ งกาหนดไว้ ในจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายใต้
การควบคุม ป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
3. บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการควบคุม ภายในที่มี ประสิทธิ ภาพ ครอบคลุมด้ านการเงิน บัญชี และมีการ
ประเมินระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกปี รวมถึงมีการกาหนดขันตอน
้
การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนด
4. ฝ่ ายบริ หารมีการสนับสนุนการให้ ความรู้การปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตแก่พนักงาน รวมถึง
มีการแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ ในการดาเนินการป้องกันทุจริ ตไปยังพนักงาน ทังในบริ
้
ษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีอานาจในการควบคุม และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
5. จัดให้ มี ช่องทางในการแจ้ งเบาะแส หากมี การพบเห็นการกระทาทุจ ริ ตใดๆ และจัดให้ มี ม าตรการ
คุ้มครอง ผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลดังกล่าว
6. จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงด้ านการทุจริตของทุกหน่วยงาน
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7. บริ ษัทฯ มีการแต่งตังคณะท
้
างานการพัฒนาระบบการต่อต้ านการทุจริ ต โดยกาหนดให้ พนักงานมี
ส่วนรวม ผลักดัน พัฒนาการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตให้ เกิดขึ ้นในองค์กร
8. จัดให้ มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้ านทุจริต ได้ แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตไปยัง
ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงาน
ทุกคน ผ่านทางอีเมล์ และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง มีการเผยแพร่ให้ กบั พนักงานใหม่ทนั ทีที่ เริ่ม
งาน ทาข่าวประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ต โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ในทุก
โครงการ จัดกิจกรรมตอบปั ญหาชิงรางวัล การฝึ กอบรม รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านทุจริ ต
• ช่องทางและกระบวนการในการจัดการข้ อร้ องเรี ยน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กาหนดให้ มี ช่อ งทางการแจ้ ง เบาะแสหรื อ ข้ อร้ องเรี ยนจากการกระท าผิ ด
กฎหมาย หรื อกระทาผิดด้ านการทุจริ ต หรื อกระทาผิดจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ต
หรื อการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรื อการถูกละเมิดสิทธิ ทังจากพนั
้
กงาน และผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุม่ รวมทังมี
้ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน ดังนี ้
1. บริษัทฯ จะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยน เป็ นความลับ
2. บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ที่ได้ รับความเสียหาย จะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็ นธรรม
4. กรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่
ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง สามารถร้ องขอให้ บริ ษัทฯ กาหนดมาตรการคุ้ม ครองที่เหมาะสมก็ไ ด้ หรื อบริ ษัทฯ อาจ
กาหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงไม่ต้องร้ อง
ขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย หรื อไม่ปลอดภัย
5. บริ ษั ท ฯ จะไม่ ก ระท าการใดอัน ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผู้ แจ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ร้ องเรี ย น ไม่ ว่ า จะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง
หรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน หรื อ
ผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
ทังนี
้ ้ กาหนดให้ มีอีเมล์ anti-corruption@supalai.com ซึ่งมีการรายงานตรงถึงกรรมการอิสระ, กล่องรับความ
คิดเห็น ติดตังไว้
้ ที่บนั ไดหนีไฟของแต่ละชัน้ และช่องทางการร้ องเรี ยนผ่านหมายเลข 1720

21

6.การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้ เสียออกเป็ นกลุ่ม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม
หน่วยงานราชการ ทังนี
้ ้ ได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางในการสื่อสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ หรื อข้ อร้ องเรี ยนในกรณีที่เป็ นการกระทาที่ไม่ถูกต้ องต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
ได้ โดยตรง ซึง่ กาหนดช่องทางการรับแจ้ งข้ อมูลหรื อข้ อร้ องเรี ยน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ ข้อมูล การรักษาข้ อมูลของ
ผู้ร้องเรี ยนไว้ เป็ นความลับ ซึง่ มีชอ่ งทางต่างๆ ดังนี ้ Supalai Smart Center เบอร์ โทร 1720 และ 02-725-8899 “You
call, We care” หรื อเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) หรื อ กล่องรับความคิดเห็นประจาโครงการ
6.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุง่ เน้ นให้ ธุรกิจเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน จึงดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มุง่
ให้ เกิดการบริ การที่ดี สร้ างความพึงพอใจต่อลูกค้ า ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในระยะยาว เน้ นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายเล็กโดยพึงเคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้ นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกัน มีการดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส และบริ หารกิจการของบริ ษัทฯ ให้ มีความ
เจริญก้ าวหน้ า มัน่ คง เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ยงั่ ยืนจากการทางานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการ
ที่ดีของบริ ษัทฯ รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
6.2 ลูกค้ า
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการปฏิบตั ิต่อลูกค้ า โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้
พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดโดยทัว่ กัน เพื่อมุง่ เน้ นในการสร้ างความพึงพอใจ ความ
มั่นใจให้ กับลูกค้ า และยึดมั่นในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม โดยบริ ษัทฯ พึง
ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของทังสองฝ่
้
าย
และส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เป็ นธรรม อีกทังมุ
้ ่งมัน่ ในการจัด หา พัฒนา และผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบของสินค้ าที่อาจจะเกิดขึ ้นกับลูกค้ า
อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามมาตรฐาน ข้ อกาหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริ โภค
หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อมจัด ให้ มี บ ริ ก ารหลัง การขาย เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กับ ลูก ค้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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6.3 พนักงาน
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการปฏิบตั ิต่อพนักงาน นโยบายว่าด้ วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ
และนโยบายว่าด้ วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริ ษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุก คน ทุกระดับ เป็ นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ จึงให้ การดูแลและปฏิบตั ิที่เป็ น
ธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้ าย การฝึ กอบรม (อบรมพนักงานเฉลี่ย 1 หลักสูตร / ต่อคน
/ ต่อปี ) ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงานได้ แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็ นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
• บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกคนไม่วา่ จะทางานอยู่ในส่วนใด ฝ่ ายใด โดยปราศจากการเลือก
ปฏิบตั ิ และมุง่ เน้ นการสร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี ปลอดภัย การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับการทางาน ซึง่ บริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนให้ ทดั เทียมกลุม่ ธุรกิจประเภทเดียวกัน
• บริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการที่ ดีให้ กับพนักงาน จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ม าสนับสนุนการ
ทางานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน ที่ดาเนินงานเพื่ อประโยชน์ สูง สุดของบริ ษัทฯ ด้ านการพัฒ นา
บุคลากร บริ ษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ กบั พนักงานทุกคน เพื่อให้ สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับองค์กรได้
• บริ ษัทฯ เห็นความสาคัญของพนักงาน มีความเอาใจใส่และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน ทุกระดับอย่างเป็ น
ธรรม ทังในด้
้ านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกาหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการ
ที่จะดูแลพนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจาเป็ น อีกทังยั
้ งให้ โอกาสพนักงานที่จะเจริ ญก้ าวหน้ า
ในหน้ าที่การงานไปพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ โดยให้ ความสาคัญต่อการเสริ มสร้ างศักยภาพ
บุคลากร เนื่องจาก เล็งเห็นว่า “บุคลากร” เป็ นทรัพยากรที่สาคัญซึ่งเป็ นทรัพย์สินที่มีคา่ (Human Capital)
และเป็ นแรงผลักดันให้ การดาเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย ที่จะส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยื นของ
บริษัทฯ
• บริษัทฯ จัดให้ มีการสารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอ่ บริ ษัทฯ (Opinion Survey) เป็ นประจาทุกปี
ด้ วยสโลแกน “ทุกความเห็นอันมีคา่ ของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้ าวไปพร้ อมกับบริ ษัท”
• บริ ษัทฯ มีการสร้ างความสุขให้ แก่พนักงานทุกคน โดยจัดให้ มีการดูแลสวัสดิการของพนักงาน โดยยึด
หลักความสุข 8 ประการมาใช้ ในสถานที่ทางาน ดังนี ้
➢ Happy Body : ความสุขด้ านร่างกาย
➢ Happy Heart : ความสุขด้ านจิตใจ
➢ Happy Relax : ความสุขจากการผ่อนคลาย
➢ Happy Brain : ความสุขจากการหมัน่ ศึกษาหาความรู้
➢ Happy Soul : ความสุขจากการมีจิตปั ญญา
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➢ Happy Money : ความสุขด้ านการเงิน
➢ Happy Family : ความสุขด้ านครอบครัว
➢ Happy Community : ความสุขด้ านสร้ างสังคมที่ดีมีความสุข
• บริ ษัทฯ มีแผนการพัฒนาพนักงาน (Employee Development Plan : EDP) ที่ดาเนินไปในทิศทางที่
สอดคล้ องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้ นที่จะสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ มีโอกาสเรี ยนรู้ สิ่ง
ใหม่ๆ รวมทังฝึ
้ กฝนทักษะที่จาเป็ นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และสนับสนุนบุคลากร
ทุกระดับ ให้ ได้ รับความรู้ เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
• บริ ษั ท ฯ น า ระบบ Competency มาใช้ ใ นการพัฒ นาบุค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมถึง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พงึ ปรารถนาของพนักงานให้ มีความ
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่ เพื่อให้ พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้ มี วิธีการคิดและทัศนคติที่
ถูกต้ องเหมาะสม และมีความเข้ าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร (Core
Competency)
• บริ ษัทฯ จัดให้ มี ช่องทางการสื่ อสารข้ อมูลจากล่างขึน้ บน (Upward) จากพนักงานทุกระดับ ไปยัง
ผู้บริ หารระดับสูง ในหลายช่องทาง ได้ แก่ จัดให้ มี กล่องรั บฟั ง ความคิดเห็น, Site Visit โดยผู้บริ หาร
ระดับสูงและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และโครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร
ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมามีข้อมูลการฝึ กอบรมพนักงาน ดังนี ้
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6.4 คู่ค้า
บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า ได้ แก่ ผู้รับเหมา ร้ านค้ า และเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน
อย่า งเป็ นธรรมและเสมอภาค โดยค านึง ถึ ง ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ฯ และตัง้ อยู่บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิ
ตามพันธสัญญา ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถูกต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงให้ การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้ างบ้ านจัดสรรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกาลังใจใน
การสร้ างสรรค์ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ
บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ มุง่ มัน่ ในการ
รักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน มีปฏิบตั ติ ามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลง
กันไว้ อย่างเคร่ งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ ค ้า
ประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนี ้
• บริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามสัญ ญา และเงื่ อนไขต่างๆ ที่ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครั ด ซึ่ง ในกรณี ที่บริ ษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งได้ บริ ษัทฯ รี บแจ้ งให้ เจ้ าหนีร้ ับทราบโดยเร็ ว เพื่อร่ วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
• บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้ เงิน
การชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค ้าประกัน เงื่อนไขทางการค ้าประกัน การบริหารเงินทุน การชาระ
หนี ้ค่าสินค้ า และเรื่ องอื่นใดที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
• บริษัทฯ ให้ ความสาคัญในการจ่ายชาระเงินค่าสินค้ า โดยการชาระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไร
ก็ตามในบางกรณี ที่ ร้านค้ ามีความจาเป็ นต้ องการรับเงินค่าสินค้ าเร็ วกว่าที่กาหนดไว้ หากบริ ษัทฯ มี
สภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้ การช่วยเหลือทันที
• กาหนดนโยบายให้ พนักงานที่ทางานติดต่อกับคู่ค้า ต้ องมีความเที่ยงตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงาน
ต้ องไม่รับหรื อเรี ยกร้ องเอาผลประโยชน์จากคูค่ ้ า หรื อผู้ที่กาลังจะเป็ นคูค่ ้ า ซึ่งอาจมีผลกับการประเมิน
หรื อพิจ ารณาการซื อ้ สิ นค้ าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่ง ได้ ระบุไ ว้ ในจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่ทกุ คนต้ องถือปฏิบตั ิ โดยก่อนการสัง่ ซื ้อสินค้ า เช่น วัสดุก่อสร้ า งที่ใช้
ในการสร้ างบ้ าน ร้ านค้ า ซึ่งเป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ ต้ องทาการเสนอราคาสินค้ ามาก่อน เพื่อที่บริ ษัทฯ จะ
เปรี ยบเทียบข้ อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ
• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ อ่ ผู้รับเหมาเสมือนเป็ นเพื่อนร่วมธุรกิจ (Business Partner) โดยการ ยึด
มัน่ ต่อสัญญาหรื อข้ อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้ กฎหมายที่กาหนด เพื่อให้ ผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
สอดคล้ องร่ วมกันระหว่างบริ ษัทฯ และคู่ค้า บริ ษัทฯ ดาเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า) อย่าง
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ยุตธิ รรม และโปร่งใส ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้ าอย่างเคร่งครัด และพิจารณาถึงปั ญหาต่างๆ ที่ เกิด
ขึ ้นกับผู้รับเหมา เพื่อร่วมกันแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
6.5 คู่แข่ ง
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของ
คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม หรื อขัดต่อจริ ยธรรม และข้ อกฎหมายใดๆ ปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง
ในการแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่ทาลายคูแ่ ข่งด้ วยกลวิธีตา่ งๆ เช่น ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า
ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย ไม่ละเมิดความลับหรื อแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางการค้ าของคู่แข่งด้ วยวิธีไม่
สุจริ ต หรื อขัดต่อจริ ยธรรม ไม่ผกู ขาดโดยกาหนดให้ คคู่ ้ าขายสินค้ าให้ เฉพาะบริ ษัทฯ เท่านัน้ โดยตลอดเวลาบริ ษัทฯ
ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้ า
6.6 ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคน รวมทังพนั
้ กงานในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยทัว่ กัน บริ ษัทฯ ได้
ยึดมัน่ และให้ ความสาคัญในการดาเนินธุ รกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ ยวข้ อง ทังในพื
้
้นที่ตงั ้
โครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็ นการคืนประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
6.6.1 ชุมชน และสังคม
ตลอดระยะเวลา 30 กว่าปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ การดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ ใจ..สร้ างสรรค์ สังคมไทย” เพื่อคืนกาไรสู่สงั คม โดยประธานกรรมการบริ หาร
ได้ มีดาริ ไว้ ว่า “การคื นกาไรสู่สงั คมขององค์ กรธุรกิ จ เป็ นส่วนสาคัญของบริ ษัทธรรมมาภิ บาล ที ่จะต้องช่วยดูแลและ
พัฒ นาคุณ ภาพสัง คมให้ดียิ่ง ขึ้ นอย่ างต่ อเนื ่องนอกเหนื อ การสร้ างสรรค์ สิ่ง แวดล้อมที ่ดีแ ก่ ชุม ชน แนวทางการ
สร้างสรรค์ สงั คมของศุภาลัยนัน้ มุ่งเน้นที ่การให้ความรู้ เพราะผู้ที่ได้รับความรู้ สามารถนาไปต่อยอดในการพัฒนา
คุณภาพชี วิต สร้ างประโยชน์ ได้ทงั้ ตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนัน้ การให้ ความรู้ จึงเป็ น
การให้ ที่ยิ่งใหญ่ ไพศาล สร้ างประโยชน์ สุขสู่สงั คมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรื อสิ่ งของอื ่นๆ” จึงเป็ นที่มาของ
โครงการ “แสงประทีป ” ที่เป็ นโครงการที่สร้ างแสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต โดยไม่มุ่งหวัง
ผลตอบแทน
6.6.2 สิ่งแวดล้ อม
บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้ วยการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ เน้ นการปลูกฝั งจิตสานึก
แก่พนักงานในการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสื่อสารการสร้ างจิตสานึกด้ านการใช้ ทรัพยากร ด้ วย
วิธี การต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ป ระชาสัม พันธ์ จัดบอร์ ด และให้ ความรู้ โดยการจัด อบรมภายใต้ แ นวคิด 3RsReduce, Reuse, Recycle เพื่อให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็ นการลดพลังงานในการกาจัด
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ขยะ ลดมลพิษและลดปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายทุก
ฉบับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้ อม และกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย โดยพนักงานทุก
คนต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย รวมถึงการให้ ความรู้ แก่พนักงาน และประชาชนทัว่ ไป ด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย เพื่อนามาปรับใช้ ในสถานที่ทางาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ ม สนับสนุนการออกแบบ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้ อม และการใช้ หลักผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการลดการก่อมลพิษ
และลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้ ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ นโยบายการใช้ รถยนต์ นโยบายการใช้ ไฟฟ้า นโยบายการ
ใช้ เครื่ องปรับอากาศ นโยบายการใช้ อปุ กรณ์สานักงาน นโยบายการใช้ น ้า นโยบายการลดขยะและนากลับมาใช้ ใหม่
6.7 สุขภาพและความปลอดภัย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานของบริ ษัทฯ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัส ดิก ารสัง คม เรื่ อ งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน มีขอบเขตการดาเนินการด้ านความปลอดภัย สรุปได้ ดงั นี ้
• จัดให้ มีการประชุมความปลอดภัย เดือนละ 1 ครัง้
• ตรวจพื ้นที่การทางานด้ านความปลอดภัย และนาผลตรวจมาพิจารณาในที่ประชุม พร้ อมติดตามผล
การแก้ ไข อีกทังแนะน
้
าวิธีการแก้ ไข ในกรณีที่พบวิธีการแก้ ไขที่ไม่เหมาะสม
• แนะนาวิธี และ/หรื อ สัง่ การให้ แก้ ไขปั ญหาของสภาพงานที่อาจทาให้ เกิดอันตรายจากโครงการรายงาน
สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย เป็ นประจาทุกเดือนแนะนาวิธี และ/หรื อ สัง่ การแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุ จาก
โครงการรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุ, จัดให้ มีการซักซ้ อมอพยพหนีไฟประจาปี
• รณรงค์การปิ ดไฟ ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และเครื่ องใช้ สานักงาน ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อ
ป้องกันอุบตั เิ หตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
• รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุจากรถยนต์
• รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้ เจ็บ เช่น ไข้ เลือดออก ไข้ หวัดใหญ่ ฯลฯ
• รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ ในรายงานผลการดาเนินงานของเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการ
ทางานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสัง คม เรื่ องความปลอดภัย การ
ทางานของลูกจ้ างเป็ นประจาทุกไตรมาส
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6.8 หน่ วยงานราชการ
บริษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และรายงานผลการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะเป็ นการจ่ ายภาษี และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐกาหนด และให้ ความร่วมมือ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตลอดจนมุ่งมัน่ ดาเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายที่
ได้ รับมอบหมายจากภาครัฐหรื อเป็ นโครงการที่บริ ษัทริเริ่ มขึ ้นเอง
6.9 ด้ านเศรษฐกิจของประเทศ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการดาเนินงานด้ านเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อส่งเสริ มระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศให้ เติบโตเคียงคู่กนั ไปในอนาคต โดยยึดมัน่ การเป็ นผู้ประกอบการที่ดี การสร้ างรายได้ ในพื ้นที่ที่เข้ าไป
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ การพัฒนาบ้ านประหยัดพลังงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดสาหรับผู้มี
รายได้ น้อยและปานกลาง
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้เกี่ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส ทันการ ถูกต้ อง แม่นยา และ
ครบถ้ วน โดยไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียใช้ ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ แก่ นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์ สุจริ ตในการดาเนินงาน และเป็ นกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ จึง ให้ ความส าคัญ กับการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นอย่างมาก และพยายามเพิ่ม ช่องทางในการให้ ข้อ มูล
ตลอดเวลา มีรายละเอียดดังนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท มีการเปิ ดเผยจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้ าร่วมประชุมกรรมการ
2. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่เปิ ดเผยสารสนเทศ ทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น ได้ รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ตามที่กาหนด พร้ อมจัดทาและปรับปรุ งข้ อมูลบนเว็บไซด์ ให้ มีความครบถ้ วน อย่างสม่าเสมอ รวดเร็ ว ทัน
สถานการณ์ เพื่อให้ แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้ อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลได้ อย่างสะดวก
3. จัดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) สังกัดฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพั นธ์ ทา
หน้ าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ การดูแลต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่
ข้ อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ ทังสื
้ ่อมวลชน เว็บไซต์ โทรศัพท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. คณะกรรมการบริ ษัทฯ จัดให้ มีการทางบดุล บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
พร้ อมทัง้ รายงานประจ าปี ของคณะกรรมการเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. บริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลข่า วสารของบริ ษัทฯ ที่สาคัญ โดยดาเนินการผ่านช่องทางต่างๆ และผ่านสื่อมวลชน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง โดยมีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
5.1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1) รายงานประจาปี แบบ One-Report
2) งบการเงินของบริษัท
3) รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
4) เอกสารแจ้ งมติคณะกรรมการบริษัท และอื่นๆ
5.2 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.3 กระทรวงพาณิชย์
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5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

หนังสือพิมพ์
นิตยสารและวารสาร
โทรทัศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 851 หรื อ e-mail :
ir_spali@supalai.com
5.9 เว็บไซต์บริษัทฯ (www.supalai.com)
5.10 การพบให้ ข้อมูล และตัวต่อตัว (Company Visit / One-on One Meeting)
5.11 การเดินทางไปให้ ข้อมูลแก่นกั ลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
5.12 การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
5.13 การจัดประชุมให้ ข้อมูลแก่สื่อมวลชน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการจัดทาจดหมายข่าวที่
นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
5.14 การจัดส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
6. ในรายงานประจาปี คณะกรรมการ จัดทารายงานการประเมินฐานะและแนวโน้ มของบริ ษัทฯ โดยสรุปที่เข้ าใจ
ได้ ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงาน
ของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริ หารที่จาเป็ นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทาง
การเงิน และรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการและ/หรื อกรรมการเฉพาะเรื่ อง
โดยเปรี ยบเทียบกับจานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการและ/หรื อคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องในแต่ละปี
7. บริษัทฯ ได้ กาหนดมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ริ ายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้ “กรรมการ ผู้บริหาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง จะกระทาธุรกรรมกับบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว” เว้ นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลใน
การที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ องแล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ไิ ว้ แล้ ว
8. คณะกรรมการต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก ากั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละก าหนดให้ จั ด ท ารายงานการเปลี่ ย นแปลงให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการรับทราบ โดยบริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยการรายงานการซื ้อ–ขายหุ้น /
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี ้
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8.1 กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของตน ของคูส่ มรสและบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สาหรับกรณีรายงานครัง้ แรกให้ ยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อนับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ / บริ หารต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
8.2 กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ของตน
และของคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทาการ นับจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับ
โอน ต่อ ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
8.3 กรรมการ ผู้บริ หาร ห้ ามซื ้อ ขาย หรื อโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่ งบ
การเงินไตรมาส ต่อสาธารณะชนรับทราบ
8.4 กรรมการและผู้บริ หาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ ของ
บริษัทฯ ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทุกไตรมาส
9. บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายว่าด้ วยการรายงานการมีส่วนได้ เสีย โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ อง
รายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่
เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อให้ บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดาเนินการตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรายการที่อาจก่อให้ เกิด ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และอาจนาไปสู่การ
ถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ มีดงั นี ้
ด้ านการรายงาน
9.1 กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารรายงานให้ บริ ษัท ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง กรณีเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
โดยกรอกแบบแจ้ งรายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี ้
• รายงานในครัง้ แรก : ให้ รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีสว่ นได้ เสีย
• รายงานการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลการมีส่วนได้ เสีย : ให้ รายงานโดยมิชกั ช้ าภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล โดยระบุแจ้ งการเปลี่ยนแปลงครัง้ ที่เท่าใดไว้ ด้วย
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9.2 กรรมการและผู้บริ หารส่ง แบบแจ้ ง รายงานการมี ส่ วนได้ เสี ย ของตนหรื อของบุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง ให้
เลขานุการบริษัททันที หรื อภายในเวลาที่กาหนด
9.3 เลขานุการบริษัท ดาเนินการดังนี ้
• จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 89/14 ให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้ รับรายงานนัน้
• เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริ ษัทฯ
• เปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)

32

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบ หน้ าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัท
1.1 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษัท กาหนดวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ น “ผู้นาด้ านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อย่างยัง่ ยืน โดยมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้ อม” และกาหนดภารกิจว่าจะต้ อง “สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้ าและบริการ เพื่อ
ผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย” จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกประเภท (บ้ านเดี่ยว บ้ านแฝด
ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารชุด) เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้ างศักยภาพในการเจริ ญเติบโต ทังยั
้ งเป็ นบริ ษัทฯ ที่มีการ
พัฒนาบ้ านอนุรักษ์ พลังงาน โดยให้ ความใส่ใจในรายละเอียดทังด้
้ านประโยชน์ ใช้ สอย การวางพื ้นที่กิจกรรมต่างๆ ทัง้
วัสดุอปุ กรณ์และสไตล์แบบบ้ าน นอกจากนี ้ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็ นสิ่งที่กาลังจะหมดไป จึง
ได้ ใช้ หลักทังศาสตร์
้
และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้ างบ้ านที่ใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า ให้ ประโยชน์สงู สุดกับผู้อยูอ่ าศัย เพื่อ
สร้ างความพึงพอใจกับลูกค้ า โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมตั วิ ิสยั ทัศน์และภารกิจทุกปี
1.2 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมการทัง้ สิ น้ 10 คน โดยการเลื อกตัง้ กรรมการเป็ นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ตามกฎหมายกาหนด ปั จจุบนั ประกอบด้ วย

นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ กาหนดเป็ นนโยบายว่า คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมีความหลากหลายในโครงสร้ าง
ประกอบด้ ว ย นอกจากนี บ้ ริ ษัท ฯ กาหนดเป็ นนโยบายว่า คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องมี ความหลากหลายใน
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โครงสร้ าง ประกอบด้ วย บุคคลที่ มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ ยวชาญหลากหลาย ที่
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมถึงมีคณ
ุ ธรรม และจรรยาบรรณ มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร มี
ภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพอ โดยไม่จากัด เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ทักษะ
ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษัท จานวน 10 คน ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ ษัท 1 คน และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้
บริ การอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา และในคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ชุดปั จจุบนั มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริหาร จานวน 2 คน มีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังนางวารุ
้
ณี ลภิธนานุวัฒน์ ซึ่งเป็ นพนักงานประจ า ตาแหน่ง รองกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นเลขานุการบริ ษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัท
1.3 ความเป็ นอิสระของกรรมการ
กรรมการบริ ษัทมี หน้ าที่ ต้ องวินิจ ฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และออกเสี ยง หากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ ภาวะกดดันจากหน้ าที่การงาน หรื อครอบครัว หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องนัน้ ย่อม
บิดเบือนการตัดสินใจให้ ตดั สินเข้ าข้ างตนเอง คนใกล้ ชิด หรื อเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็ นอิสระของกรรมการ
จึงเป็ นเรื่ องที่ต้องคานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ จึงกาหนดให้ กรรมการอิสระจะต้ อง
เข้ าถึงข้ อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้
ที่เกี่ยวข้ อง เข้ าร่วมประชุมโดยสม่าเสมอ และมีการประชุมร่วมกันของกรรมการอิสระอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ บริ ษัทฯ
จึ ง ก าหนดคุณ สมบัติ ก รรมการอิ ส ระไว้ เ ข้ ม งวดกว่ า หลัก เกณฑ์ ต ามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังมี
้ คณ
ุ สมบัติ อื่น
ๆ ตามที่บริ ษัทฯ กาหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้ เกิ ด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้ อย่างเป็ นอิสระ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ได้ รับแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ หรื อที่ ประชุมผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ทฯ ให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบและเป็ น
กรรมการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อ
นิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
้ ด้ วย
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3. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรื อบริษัทย่อย
5. ไม่มี หรื อเคยมี ความสัม พันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหรื อนิติบุคคลที่ อาจมี ความ
ขัดแย้ ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ หรื อผู้บริ หาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย
บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานคณะกรรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิหรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี หรื อสินทรัพย์สทุ ธิน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 3% จากบริ ษัทฯ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ บริ การทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการ
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริ หาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
8. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้น เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้
ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1 - 9 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะได้
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1.4 คณะกรรมการบริษัท
• การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทออกจากทีมบริหาร
บริ ษัทฯ มีแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการออกจาก
กันอย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี ้
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ทังนี
้ ้การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่ประธานกรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบ
อานาจที่ทาให้ ผ้ รู ับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ
ของบริ ษัทฯ และได้ รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุม และได้ กาหนดกรอบการ
พิจ ารณาชัดเจนแล้ วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กาหนด
คณะกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่โดยคานึงถึงหลักการความซื่อตรง (Integrity) ความโปร่งใสตรวจสอบได้
(Transparency) ความเป็ นธรรมกับ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Fairness) และระมัด ระวัง รั ก ษาผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ มี
รายละเอียดดังนี ้
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่ งเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1. การกาหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
• ดูแ ลให้ มี ร ะบบหรื อ กลไกอย่า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า การด าเนิ น การของบริ ษั ท ฯ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท และนโยบายการดาเนินงานตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ บนพื ้นฐานของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
• กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และนโยบายการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ จะพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และนโยบายการดาเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นประจา และอนุมตั ิทกุ ปี เพื่อให้
สอดคล้ องกับแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
• การควบคุม ดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ถูกต้ องตามกฎระเบี ย บ ข้ อบัง คับของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้ อง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อสร้ างคุณค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
พร้ อมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลอย่ างเพียงพอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน มีมาตรฐาน และโปร่ งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
• ดูแลจัดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กลไกการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ที่
ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับองค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั จิ ริง
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• ให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ที่สาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน
และแผนงานบริษัทฯ รวมทังติ
้ ดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงานให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
• พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณในการลงทุน และในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี รวมทังดู
้ แล
การใช้ ทรัพยากรของบริษัทฯ
• พิจารณาแต่งตังและก
้
าหนดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารและกรรมการจัดการ ไว้ อย่าง
ชัดเจน
• พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย เพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท พร้ อมทัง้ กาหนดขอบเขตหน้ าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน และจัดให้ มีการ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
• สนับสนุนให้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ และการดาเนินงาน โดยดูแลให้ มี
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาผลการดาเนินงาน และความยัง่ ยืน
ของกิจการ
• ให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้ าง
ประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
• จัดให้ มีกลไกในการดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัทฯ และ จัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีสิ ้นปี
ของบริ ษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจาเป็ น ให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิของตน
• กาหนดกลไกในการกากับดูแลนโยบาย และการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษัทฯ ไป
ลงทุนอย่างนัยสาคัญ
• จัดประชุม คณะกรรมการบริ ษัททุกไตรมาส โดยมี การกาหนดการประชุม และวาระการประชุม ไว้
ล่วงหน้ า และในการประชุมต้ องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของทังหมด
้
การวินิจฉัยชี ้ขาด
ของที่ประชุมให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานของที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
• สนับสนุนให้ คณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร หรื อผู้เกี่ยวข้ อง เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาโดยตรง
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• ให้ คาปรึกษา ร่วมอภิปรายปั ญหาอย่างกว้ างขวางโดยทัว่ กัน และวินิจฉัยด้ วยดุลยพินิจที่รอบคอบ เรื่ อง
ที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
เข้ าสูว่ าระการประชุม
• จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องที่สาคัญๆ ตามนโยบายเรื่ องข้ อ
พึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดทา
รายงานความยัง่ ยืน
• รายงานการมีสว่ นได้ เสีย โดยบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
• พิจารณากาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
• มอบอานาจดาเนินการให้ ประธานกรรมการบริ หารในการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีอานาจ
แต่งตัง้ และถอดถอนพนักงานของบริ ษัทฯ รวมทังก
้ าหนดค่าตอบแทนในการทางาน ตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท รวมทังมอบอ
้
านาจดาเนินการแก่พนักงาน ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ของธุรกิจ
• ส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ ข้อมูล และสามารถเข้ าถึงสารสนเทศที่
จาเป็ นเพิ่มเติมได้ ในกรณีจาเป็ นสามารถจัดให้ มีความเห็นจากที่ปรึ กษาอิสระหรื อผู้ประกอบวิชาชีพ
ภายนอกด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริษัทฯ
• มีส่วนร่วมในการสร้ างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ในจริ ยธรรม โดยคณะกรรมการบริ ษัท
ควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
2. การติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่ วงดุล และสอดคล้ องกับทิศทางของ
บริษัทฯ
การมอบหมายดังกล่าวมิได้ เป็ นการปลดเปลือ้ งหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการบริษัท ยังควรติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย ดังนี ้
2.1 การกากับดูแลกิจการ
• ติดตามดูแลให้ คณะกรรมการจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม สะท้ อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (Operational Plan) และนาแผนกลยุทธ์ไปถ่ายทอด
เป็ นแผนดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ เป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ
รวมถึงกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณและจัดการทรัพยากร สาหรับการพัฒนาให้ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย
Value Chain
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• ให้ คณะกรรมการจัดการ รายงานผลการดาเนินงานอย่างน้ อย ไตรมาส 1 ครัง้ เพื่อให้ สามารถ
กากับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการจัดการได้ อย่างต่อเนื่องและทัน
การณ์
• ให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร จัดประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหา
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมด้ วย พร้ อมรายงาน
ต่อประธานกรรมการบริหารรับทราบ
• ให้ มีการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระ
หนี ้ของกิจการ พร้ อมมีแผนในการแก้ ไขปั ญหา เพื่อใช้ กอบกู้ฐานะการดาเนินงานในภาวะที่
เกิดการประสบปั ญหาทางการหรื อมีแนวโน้ มว่าจะประสบปั ญหา
• สอดส่องดูแล จัดการ และติดตามแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้ มีการทารายการเป็ นไปตามขันตอนการด
้
าเนินการและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้ อมูล
และโอกาสของบริ ษั ท ฯ และการท าธุ ร กรรมกับ ผู้ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วโยงกับ บริ ษั ท ใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
• กากับให้ มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ดาเนินการกาหนดทิศทาง
สนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ และดูแลให้ มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริษัทฯ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม
และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
• จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ นและการสอบบัญชี รวมทัง้ ดูแลให้ มีระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• จัดให้ มีการทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของ
บริ ษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติง บดุล
และบัญชีกาไรขาดทุน และคณะกรรมการบริ ษัท ต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็ จสิน้
ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• จัดให้ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินข้ อมูลและข้ อมูลทัว่ ไปที่สาคัญต่อผู้ถื อหุ้นอย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง และเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้ อมูลที่รายงาน
• จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ถกู ต้ อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ
และมีมาตรฐานสูง
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2.2 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
• กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ ผ้ บู ริหารมีระบบการ
ควบคุมภายใน หรื อกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• จัดให้ มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทาระบบการควบคุมทางการเงิน การ
ดาเนินงาน และการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน รวมทังควบคุ
้
มและบริหารความเสี่ยง
2.3 การกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
• คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
โดยพิจ ารณาให้ มี โ ครงสร้ าง และอัตราค่าตอบแทน ให้ มี ความเหมาะสมกับหน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบ และจูงใจให้ คณะกรรมการบริ ษัท นาพาองค์กรให้ ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมาย
ทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาว
2.4 การกาหนดค่ าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง
• แต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร
• ดูแลให้ มี ระบบหรื อกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง ที่ เหมาะสมเพื่ อก่อให้ เกิด
แรงจูง ใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวในการปฏิ บัติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์
เป้าหมายหลักของบริษัทฯ
• คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกาหนดค่าตอบแทนให้
สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
2.5 การเสนอขายหลักทรัพย์ แก่ พนักงานและกรรมการ
1.5 การแต่ งตัง้ และการถอดถอนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้ าที่เสนอขออนุมตั ิ
แต่งตังต่
้ อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดอยูใ่ นข้ อบังคับบริษัท โดยมีสาระสาคัญดังนี ้
1. กรรมการของบริ ษัทฯ เลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจานวนไม่น้อยกว่ าห้ าคน และมีกรรมการที่เป็ น
อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด ต้ องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อ ย 1 คน ต้ องเป็ นผู้มี ความรู้ ด้ านบัญชี และการเงิ น โดย
กรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กฎหมายและข้ อบังคับกาหนด
2. ให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการ ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้คัดเลื อกและเสนอชื่ อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลื อกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตาแหน่งในปี แรก และในปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทให้ จบั สลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ ยื่นใบลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ
5. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.6 การมอบอานาจ โดยคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ มีกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อในนามบริ ษัทฯ สองในสี่คน ลงลายมือชื่อร่ วมกันมอบอานาจให้
กรรมการท่านอื่น หรื อบุคคลอื่น ดาเนินการแทน ในกิจการของบริษัทฯ ภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ ๆ
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจ หรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท สามารถ
อนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามนิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สาหรับทังบริ
้ ษัทฯ
และบริษัทย่อย
• พิจารณาอนุมตั ิการทารายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับสานักงาน ก.ล.ต.
• พิจารณาอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้ นแต่รายการดังกล่าวจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดงั กล่าวจะเป็ นไปตามประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ ยวข้ องกับ
สานักงาน ก.ล.ต.
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• พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นได้ ว่าบริษัทฯ มีกาไรพอสมควรที่จะทา
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
• มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการกู้หรื อการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรื อการตังวงเงิ
้ นทุนหมุนเวียนใหม่
(O/D) รวมตลอดถึงการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื ้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละรายการที่ เกินกว่า
200 ล้ านบาท ต่อครัง้
1.7 อานาจของคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทังในปั
้ จจุบนั และในระยะยาว ทังนี
้ ้ รวมถึงการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อบังคับของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
• คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
่งเป็ นประธานกรรมการ และจะแต่งตังรองประธาน
้
กรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• คณะกรรมการบริษัท มีอานาจแต่งตังกรรมการคนหนึ
้
ง่ เป็ นประธานกรรมการบริ หาร และมีอานาจแต่งตัง้
บุคคลใดๆ เป็ นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• คณะกรรมการบริ ษัท มีสิทธิเข้ ารับการอบรม หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรม เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในงานที่
เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ทรัพยากรของบริษัทฯ
1.8 การประชุมและองค์ ประชุม
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม
ตามความจาเป็ น โดยกาหนดให้ กรรมการมีหน้ าที่ต้องเข้ าร่ วมประชุมทุกครัง้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น โดยในการประชุม
จะมีการกาหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไว้ ลว่ งหน้ าตลอดปี อย่างชัดเจนกาหนดเป็ นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน
และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบให้ กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้ า
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม เว้ นแต่จะมี
กรณีจาเป็ นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และบริษัทฯ ได้ บนั ทึกรายงานการประชุม ทุกครัง้ ให้ แล้ ว
เสร็ จภายในไม่เกิน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุม จาก
เลขานุการบริ ษัทได้ โดยตลอด และจัดเก็บรายงานการประชุ มที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วพร้ อม
เอกสารที่เกี่ยวข้ องไว้ ครบถ้ วน
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• บริ ษัทฯ มีนโยบายว่าในวาระใด หากกรรมการเข้ าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท จะไม่จดั ส่งวาระการประชุมนัน้ และกรรมการที่มีส่วนได้ เสียจะต้ องออก
จากห้ องประชุม เป็ นการชั่ว คราว และงดออกเสี ยงในวาระการลงมตินัน้ ซึ่ง เป็ นธรรมเนี ยมปฏิ บัติที่
คณะกรรมการบริษัทได้ กระทามาโดยตลอด
• ในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดจึ
้
ง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรอง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
• การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก
• กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน เว้ นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก 1 เสียงเป็ น
เสียงชี ้ขาด
• ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไม่
น้ อยกว่า 7 วันก่อนประวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัทฯ
จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็วกว่านันก็
้ ได้
• เพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ มีนโยบายโดยกาหนดองค์ประชุมขันต
้ ่าในขณะลงมติว่าจะต้ องมี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
1.9 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการที
้
่มีความรู้ ความชานาญที่เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ช่วยปฏิบตั ิงานในการศึกษาและกลัน่ กรองเรื่ องสาคัญ ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ ชิดในแต่ละด้ าน และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง (โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่าน มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถด้ านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการชุดย่ อย
สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดารงตาแหน่งคราว
ละ 3 ปี เมื่อพ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังอี
้ กได้
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย กรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระทัง้ หมด มี
หน้ าที่ความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คน โดยเป็ นกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง มีหน้ าที่รับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดเกี่ ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้ อ ย 5 คน โดยมี ป ระธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกรรมการอิ สระ และมี หน้ าที่ รับผิดชอบตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 4 คน เป็ นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง
มีหน้ าที่รับผิดชอบตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1.10 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการบริ หาร รองประธานกรรมการบริ หาร กรรมการ
ผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริ หาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส) และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร
(อาวุโส)
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
ด้ านการบริหารงาน
• ดาเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงสร้ างการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ดาเนินงานตามแผนธุรกิจ งบประมาณ ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ
• ดาเนินงานตามระบบการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการควบคุมภายใน
• ทบทวนคูม่ ืออานาจดาเนินการให้ เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
• ดาเนินการตามกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กากับงานบริหารทัว่ ไปตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
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• ติดตามการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่ได้ รับ
• มี อ านาจอื่ น ๆ ซึ่ง จ าเป็ นในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ตามที่ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มอบหมาย
• ติดต่อสื่ อสารกับผู้มี ส่วนได้ เสี ยภายนอกองค์กรตามความจ าเป็ นในแต่ละครั ง้ ตามอานาจที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่กรรมการจัดการนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่
ทาให้ ผ้ ูรับมอบอานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของ
บริ ษัทฯ และได้ รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระเข้ าร่ วมประชุม และได้ กาหนดการพิจารณา
ชัดเจนแล้ วเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กาหนด
1.11 คณะกรรมการบริหาร
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) กาหนดแนวทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน งบประมาณประจาปี และอานาจการบริหารงาน
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2) กากับดูแลการจัดการ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
พร้ อมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่กาหนดไว้ ให้ เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้
3) ทบทวนผลการดาเนินงานเป็ นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ ไขอย่างรวดเร็ว ให้ บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4) ประเมินและกลัน่ กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจาปี ก่อนส่งให้ คณะกรรมการ
พิจารณา
5) กาหนดโครงสร้ างองค์กรและบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทังเรื
้ ่ องการคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างพนักงานของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
6) ให้ คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่ องที่มีความสาคัญ และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น
ใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7) เป็ นผู้แทนของบริษัทฯ และดาเนินการในนามของบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก
8) มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื ้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการไม่
เกินกว่า 200 ล้ านบาท ต่อครัง้
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9) คณะกรรมการบริ หาร มีสิ ทธิเข้ ารับการอบรม หรื อเข้ าร่ วมกิจกรรม เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในงาน
ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ทรัพยากรของบริษัทฯ
10) จัด ท าแผนการสื บ ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนการพัฒ นาส าหรั บ ต าแหน่ง ผู้บ ริ หาร
ระดับสูง พร้ อมทังรายงานการปฏิ
้
บตั ิตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลาดับ
11) จัดให้ มีการบริหารความเสี่ยงและกากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการควบคุมภายใน
12) จัดให้ มีคมู่ ืออานาจดาเนินการให้ เหมาะสมกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
13) จัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริ หารจัดการบุคคล และ
นโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14) กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง น่าเชื่อถือ
นอกจากนี ้ กรรมการบริ หาร 2 ท่าน มีอานาจพิจารณาอนุมัติ เพื่อการจัดซื ้อที่ดิน ภายในวงเงินแต่ละ
รายการไม่เกินกว่า 100 ล้ านบาทต่อครัง้ ส่วนที่เกิน 100 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ หารมี
อานาจพิจารณาอนุมตั ิ และกรรมการบริ หารแต่ละท่านมีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการจัดซื ้อสินค้ าวัสดุ ก่อสร้ างภายใน
วงเงินแต่ละรายการตามอานาจดาเนินการ
ทังนี
้ ้ การมอบอานาจดังกล่าวข้ างต้ นให้ แก่กรรมการบริ หารนัน้ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทา
ให้ ผ้ รู ับมอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย เว้ นแต่เป็ นการดาเนินงานตามธุรกิจปกติของบริ ษัทฯ
และได้ รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีกรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุม และได้ กาหนดกรอบการพิจารณาชัดเจน
แล้ วเท่านัน้ ทัง้ นี ้ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่กาหนด
1.12 การสรรหากรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัท ในด้ านการกาหนดความ
หลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board Diversity) โดยมี ค วามเชื่ อ มั่น ว่า การกาหนดความ
หลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท (Board Diversity) เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยเสริ มสร้ างความสมดุล
ด้ านความคิด ด้ านคุณภาพการทางาน รวมถึงประสิทธิภาพด้ านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่
การดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเสริมสร้ างให้ เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพิ่มขึ ้น
2. เพื่อเสริมสร้ างความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ

47

3. เพื่อเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4. เพื่อนามาใช้ เป็ นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริ ษัท
ดัง นัน้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ก าหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ป ระกอบด้ ว ย บุค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่จากัดเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรื อคุณสมบัตเิ ฉพาะด้ านอื่น
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ กาหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จาเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้
จานวน 12 ด้ าน ดังนี ้ 1) ด้ านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2) ด้ านวิศวกรรม 3) ด้ านงานออกแบบและสถาปั ตยกรรม 4) ด้ านกล
ยุทธ์ การตลาดและการแข่ง ขัน 5) ด้ านบัญชี การเงิ นและการธนาคาร 6) ด้ านเศรษฐศาสตร์ 7) ด้ านกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ 8) ด้ านการบริ หารความเสี่ยง 9) การตลาดระหว่างประเทศ 10) การจัดการในภาวะวิกฤต และ
11) การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี 12) IT Governance ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการบริ ษั ท มี
คณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ อันเป็ นประโยชน์ใน
การกาหนดกลยุทธ์และดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการกาหนดหลักเกณฑ์ และขันตอนการสรรหากรรมการ
้
ไว้
อย่างเป็ นระบบ มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรื อพิจารณาบุคคลจากทาเนียบกรรมการ
อาชีพ (Director Pool) หรื อพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ ดารงตาแหน่งต่อ หรื อให้ กรรมการแต่
ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมได้
2. คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของ
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ โดยกาหนดเป็ น
คุณสมบัติด้านทักษะที่จ าเป็ นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็ นประโยชน์ ต่อ
ลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดาเนินกิจการอยู่
3. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ ถูกเสนอชื่ อ ว่ามีคุณสมบัติเป็ นไปตามตามกฎหมายและข้ อกาหนดของ
หน่วยงานกากับดูแล
4. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ กรณีเป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระ โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานในช่วงการดารงตาแหน่ง รวมถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละคนจะ
ไปดารงตาแหน่ง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าประสิทธิภาพการทางานจะไม่ลดลง
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5. กรณีแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ มีการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ ให้
มีความเป็ นอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ซึ่งมีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยคณะกรรมการกากับตลาดทุน
6. จัด ท ารายชื่ อ ที่ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนได้ พิ จ ารณาคัด กรองแล้ ว พร้ อม
คุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เรี ยงตามลาดับเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอชื่อต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล
ในกรณีแต่งตังกรรมการที
้
่ถึงกาหนดออกตามวาระ และแต่งตังกรรมการใหม่
้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลื อกตังเป็
้ นกรรมการเท่ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
1.13 แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยแผนการสืบทอดตาแหน่ง ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ การจัด
วางกาลังคน และเป็ นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยบริ ษัทฯ มีแผนการคัดเลื อก
บุคลากรที่จะเข้ ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริ หารที่สาคัญทุกระดับให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษัทฯ ได้ ผ้ บู ริ หารที่มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้จดั ทา
แผน สื บ ทอดต าแหน่ง ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการผู้จัด การ และผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นผู้พิจ ารณา ส าหรั บ การสรรหาคัด เลื อ กบุค คลเข้ าด ารงต าแหน่ง ผู้บ ริ ห ารของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ จดั ให้ มีการติดตามความคืบหน้ าแผนสืบทอดตาแหน่งที่ครอบคลุม
ตาแหน่ง ดังนี ้
• ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
เมื่อตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดั การว่างลงหรื อผู้อยูใ่ นตาแหน่ง ไม่
สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ ในตาแหน่ง ได้ บริ ษัทฯ จะมี ระบบการให้ ผ้ ูบริ หารในระดับ ใกล้ เ คียง หรื อระดับรองเป็ นผู้
รักษาการในตาแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด และ
ต้ องเป็ นผู้ที่มี วิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการ

49

พิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้สรรหา เพื่ อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ ที่มีความเหมาะสมให้ ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
• ระดับผู้บริหาร
เมื่อตาแหน่งระดับผู้บริ หารตังแต่
้ ผ้ อู านวยการขึ ้นไปว่างลง หรื อผู้อยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ในตาแหน่งได้ บริ ษัทฯ จะมีนาเสนอทายาทผู้สืบทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร ทังนี
้ ้ การ
วางแผนการสืบทอดตาแหน่งของบริ ษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี ้
1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ในด้ านกลยุทธ์บริ ษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน
แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้ อมของกาลังคนให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3. กาหนดแผนสร้ างความพร้ อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรื อสรรหาพนักงานเพื่อเตรี ยม
ทดแทนพนักงานที่ออก
4. สร้ างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and
Development) ไว้ ได้ ลว่ งหน้ า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรื อออกจากตาแหน่งก่อนเวลา
5. กาหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึง
ปรารถนาของพนั ก งานในต าแหน่ ง นั น้ ๆ และจัด ท าแผนพัฒ นาเป็ นรายบุ ค คล (Individual
Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้ เครื่ องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตาแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศกั ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้ องมี
การแจ้ งให้ พนักงานทราบล่วงหน้ า เพื่อเตรี ยมรับมอบและเรี ยนรู้งาน และกาหนดหาทายาทสารอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นทายาทว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ และสร้ างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้ จริง หากไม่เป็ นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทาได้
1.14 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้ กาหนดแนว
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทเพื่อให้ กรรมการเข้ ารับตาแหน่งสามารถ
รับทราบความคาดหวังที่บริ ษัทฯ มีตอ่ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริ ษัทฯ และ
แนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ตลอดจนสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ และการดาเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการเข้ าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการ
บริษัทฯ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ทนั ที สรุปได้ ดงั นี ้
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1) ประสานงานในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้ านกฎหมายและอื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท
2) ดาเนินการส่งมอบ “คูม่ ือสาหรับกรรมการ” ให้ กบั กรรมการท่านใหม่ เป็ นเอกสารเกี่ยวกับข้ อมูล บริษัท
ฯ และกฎหมายสาคัญที่เกี่ ยวข้ องอันจะเป็ นประโยชน์สาหรับการเป็ นคณะกรรมการบริ ษัทฯให้ กับ
กรรมการ โดยมีเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ ทัง้ นี ้ คู่มือสาหรับกรรมการ
ประกอบด้ วย
1. ข้ อบังคับบริษัท
2. วัตถุประสงค์ของบริษัท
3. หนังสือรับรองของบริษัท
4. พระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด
5. พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. คูม่ ือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
7. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
8. จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท
9. คูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายบริษัทฯ ด้ านอื่นๆ
3) จัดให้ มี การพบปะกับ ประธานกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่อ ยและ
ผู้บริหารของบริ ษัท เพื่อรับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในการที่จะนามาเป็ นหลัก
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการใหม่ โดยมีการนาเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
1. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประวัตบิ ริษัทฯ
2. กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ
3. โครงสร้ างการบริหารงาน
4. ข้ อมูลการดาเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ
5. บทบาท อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริ หาร
8. คุณสมบัตแิ ละค่าตอบแทนกรรมการ
1.15 การจากัดจานวนบริษัทการดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยการจากัดจานวนบริ ษัทการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการ เพราะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอื่ นๆ จ านวนที่ มากเกิ นไป อาจมี ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายว่าด้ วยการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่
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บริ ษัทอื่ นของประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่ อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับประโยชน์ สูงสุดในการที่ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ สามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีดงั นี ้
1. ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการ สามารถดารงตาแหน่ง ในบริ ษัท ศุภ าลัย จ ากัด
(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันหรื อคล้ ายคลึงกันกับธุรกิจหรื อของ
กลุม่ บริษัทฯ ให้ นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบตามลาดับ ก่อนเข้ ารับการดารง
ตาแหน่งนัน้
3. การดารงตาแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้ อ 1 และ 2 ซึง่ เมื่อนับรวมกันแล้ วเกิน 5 แห่ง ต้ อง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทก่อนเข้ ารับการดารงตาแหน่งนัน้
1.16 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ องเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัท และขอบเขตหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมุ่งเน้ นการนาผลประเมินที่ได้ ไปใช้ ประโยชน์ เพื่อ
การทบทวนผลงาน ประเด็นปั ญหา หรื ออุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ทธิ ผ ลการท างานของคณะกรรมการ โดยจัดให้ มี การประเมิ นผล 2 ลักษณะ คื อ
ประเมินผลคณะกรรมการบริษัททังคณะ
้
และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
ภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะนาส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กลับมายังฝ่ ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์เพื่อ
กาหนดมาตรการในการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป และนาไปใช้ ในการประเมินการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ในรอบปี และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไป
1.17 ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ
1. บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายว่าด้ วยหลักเกณฑ์การนาเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
เพื่ อสร้ างแรงจูง ใจในการปฏิ บัติหน้ าที่ ที่ไ ด้ รั บมอบหมายให้ บรรลุเป้าหมายและมี ประสิทธิ ภ าพ โดยกาหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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2. บริ ษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
3. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
หลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทไว้ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่าง
ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกันประกอบ รวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
1.18 การพัฒนาและการส่ งเสริมความรู้ ให้ กับกรรมการ และผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท สนับสนุนและส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ให้ กับกรรมการทุกคนอย่างจริ งจังเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ ก รรมการ ผู้ บริ ห าร และ
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านสนับสนุนงานเลขานุการบริ ษัท เข้ าร่ วมสัมมนาและเข้ าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อสถาบันอิสระอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนา
ในส่วนของหน้ าที่และความรับผิดชอบกรรมการ หรื อแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้ กรรมการบริษัท ทุก
คนมีการพัฒนา และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนาความรู้ ต่างๆ มาปรับใช้ อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้มาใช้ ประโยชน์กบั บริษัทฯ ต่อไป
1.19 การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ทาหน้ าที่ ดูแลประสานงานด้ านกฎหมาย ข้ อบัง คับบริ ษัท กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ ดูแ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษั ท การด าเนิ น งานประสานงานให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ รวมถึงจัดเก็บข้ อมูลและเอกสาร
สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1.20 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของประธานกรรมการบริหาร
บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ฯ เป็ นผู้พิจารณาผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามตัวชี ้วัด (KPI) ที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท จากนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผู้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน และพิจารณา
ค่าตอบแทนทังระยะสั
้
นและระยะยาวของประธานกรรมการบริ
้
หาร ให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัด
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โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธ
กิจ วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ของบริ ษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจาปี โดยมีการวัดผลจานวน 2 ด้ าน ดังนี ้
1. ด้ านผลงานธุรกิจ
2. ด้ านการบริ หารจัดการภายใน
2. แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน
2.1 การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานยึดถือปฏิบตั ิเป็ นวิถีทางชี ้นาการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้ มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริ ยธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียให้ ได้ รับประโยชน์ ตา่ งๆ ตามส่วนด้ วยความเป็ นธรรม เพื่อ
สร้ างความเชื่ อมั่นและยอมรับโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องเป็ นผู้นาที่ ดี จัดให้ มี หน่วยงาน
รับผิดชอบในการส่งเสริ มความรู้ ความเข้ าใจ และมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อความครบถ้ วน โดย
กาหนดคาขวัญการกากับดูแลกิจการที่ดี (Supalai GREAT) เป็ นดังนี ้
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2.2 การควบคุมภายใน
บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) จึงจัดให้ มี
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิผล
โดยมีการกาหนดมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตลอดจนประเมินความเสี่ยง ให้ คาแนะนา และรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบอย่างสม่าเสมอ อีกทังสอบทานให้
้
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด และกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจ การรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ เพื่อให้ บริษัทฯ สามารถดาเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถื อ
หุ้นบนพื ้นฐานความเป็ นธรรมแก่ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการสอบทานและรายงาน
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จดั ตังเป็
้ นอิสระ ทาหน้ าที่สอบทานประสิทธิ ผล
ของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผล ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจาทุกปี
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการจัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน ระเบียบปฏิบตั ิ มีการกาหนดอานาจและหน้ าที่ความรับ ผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน พร้ อมทังสื
้ ่อสารให้ พนักงานภายในบริ ษัทฯ รับทราบ มีการกาหนดนโยบายและวิธีการบริ หารบุคลากรด้ าน
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ จัดให้ มีกิจกรรมการควบคุม ซึ่งประกอบด้ วย การสอบทานการดาเนินงานทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน การดูแลป้องกันทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง และการควบคุมระบบสารสนเทศ รวมทัง้ จัดให้ มีการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลเป็ นรายครัง้ อย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ เพื่อให้ มั่นใจว่า ระบบการควบคุม
ภายในที่มี อยู่เพี ยงพอ เหมาะสม มีประสิทธิ ภาพ และปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยเป็ นไปตามแนวทางการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
นอกจากนี ้ บริ ษั ทฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งด้ า นความยั่ง ยื น (ESG) ซึ่ง ได้ แก่
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental) สัง คม (Social) และบรรษั ท ภิ บ าล (Governance) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมในการ
ป้องกัน และปรับตัวรับความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านัน้ เพื่อสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสียที่สาคัญ
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สาหรับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน ได้ รับการแต่งตังโดยความเห็
้
นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
คุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และเสนอแนะการปรับปรุ งแก้ ไข เพื่อให้ การกระบวนการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ ้น ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO
2.3 การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ จัด ตัง้ หน่ว ยงานตรวจสอบภายในไว้ ภ ายในบริ ษั ท ฯ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บัติง านได้ อ ย่างอิส ระ เที่ ยงธรรม ตามที่
จรรยาบรรณ และปณิธานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ได้ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจหลัก
ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อานาจหน้ าที่ และหน้ าที่ความรับผิดชอบไว้ ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ได้ รับอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ มีการประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทังความเสี
้
่ยงต่างๆ ภายในองค์กร
2.4 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้ กาหนดนโยบายว่าด้ วยการบริ หารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทาหน้ าที่กากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยกระบวนการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้ วย
ขันตอนหลั
้
กๆ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงาน
ความเสี่ยง รวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริ ห ารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ ซึ่งกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
ความเสี่ยงด้ านปฏิบตั ิการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-corruption
Risk) ความเสี่ยงด้ านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
Risk) ด้ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการคุ้ม ครองผู้บ ริ โ ภค(Customer
Protection Risk) ความเสี่ยงด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้น
ใหม่ (Emerging Risk) เป็ นต้ น ตลอดจนให้ ข้อสังเกตหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมในการบริ หารความเสี่ ยง ทัง้ นี ้
นโยบายว่าด้ วยการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดขึ ้น มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. กาหนดให้ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ
2. ดาเนินการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ แบบบูรณาการโดยมีการจัดการและดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด และแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทฯ
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3. ส่งเสริ ม และพัฒนาให้ พนักงานและผู้บริ หารทุกระดับมีความรู้ ความเข้ าใจ มีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสาคัญ และส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสี่ยงทั่วทัง้ บริ ษัทฯ อาทิ จัดให้ มีการ
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็ นประจาทุกปี
4. มุง่ เน้ นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก
5. จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ความเสี่ ย งประเภทต่ า งๆ ที่ ส าคั ญ ทุ ก ด้ าน
ทัง้ ด้ า นกลยุท ธ์ ด้ า นปฏิ บัติก าร ด้ า นการเงิ น ด้ า นสภาพคล่อ ง ด้ า นกฎหมายและกฎระเบียบ
ด้ านการทุจริ ตคอรัปชั่น ด้ านการตลาด ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ด้ านการคุ้มครองผู้บริ โภค รวมถึงประเด็นด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนมีหน้ าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
โอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และเสนอวิธีการหรื อแนวทางในการ
แก้ ไขความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบ พร้ อมทัง้ ปฏิบตั ิตามแผนบริ หารความเสี่ยงเพื่อให้
ความเสี่ ยงอยูในระดับที่ ยอมรั บได้ และรายงานผลการปฏิ บัติตามแผนบริ หารความเสี่ ย งตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ถือปฏิบตั อิ ย่างทันท่วงที
7. ระบุและจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน ทิศทาง กลยุทธ์ ของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สงู หรื อสูงมาก ต้ องรายงาน
แผนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย เพื่อให้ ความเห็นชอบก่อนนาไปปฏิบตั ิ
8. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้ องได้ รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดย่อย ก่อน
นาไปปฏิบตั ิ
9. เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ จะต้ องรายงานความ
เสี่ ย งนัน้ ให้ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งชุด ย่อ ยรั บ ทราบเพื่ อ
ดาเนินการจัดการความเสี่ยงต่อไป หรื อแจ้ งมาที่ risk@supalai.com
10. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น และจั ด ท ารายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งเสน อต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ยงชุดย่อย คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ อให้ ความเห็น ชอบหรื อข้ อเสนอแนะ รั บทราบ รวมทัง้ มี การทบทวน ปรั บปรุ ง และ รายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ
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บริ ษัทฯ ได้ มีการสื่อสารนโยบายว่าด้ วยการบริ หารความเสี่ยง ให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานรับทราบ ผ่านทาง
อีเมล์ อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ อีกทัง้ ได้ สื่อสารให้ พนักงานใหม่ได้ รับทราบทันทีที่เริ่ มงานและในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
2.5 การกากับการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
บริษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึง่ เป็ นกลไกหนึง่ ที่สาคัญที่จะช่วยให้ ทุก
ๆ กระบวนการและขัน้ ตอนการทางานของบริ ษัทฯ มีความถูกต้ อง รอบคอบ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ สามารถ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดให้ ฝ่ายนิตกิ รรม หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และฝ่ ายระบบคุณภาพ ทาหน้ าที่กากับดูแลการปฏิ บัติงานตามข้ อบัง คับ ข้ อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง โดยมี
สานักงานเลขานุการบริษัทเป็ นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่ องนี ้
2.6 ความขัดแย้ งของผลประโยชน์
บริษัทฯ กาหนดนโยบายว่าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ดงั นี ้
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อสิ่งใดๆ ที่ตนรู้มาจากตาแหน่ง
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ไม่ใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูล ไปสร้ างประโยชน์ส่วนตน หรื อเพื่อแข่งขันทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ
• กรรมการ ผู้บริหารหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนัน้ จะต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ โดย
บริษัทฯ ได้ ทาการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายงานข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้ วน
• กรณี ที่ พ นัก งานเข้ า ไปเกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ เหตุก ารณ์ ใ ดๆ ที่ อ าจท าให้ เ กิ ด ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ให้ รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
• การตัดสินใจทางธุรกิจจะต้ องคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องไม่นา
เหตุผลส่วนตนหรื อบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทาให้ เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้ างต้ น
• หลีกเลี่ยงการเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ หรื อ
ก่อภาระผูกพันทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรื อพนักงานของบริษัทฯ
• ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษัทไม่ว่ากรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานดังกล่าวจะได้ รับผลประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยได้
ระบุไว้ ในคูม่ ือจรรยาบรรณของบริ ษัทอย่างชัดเจน แต่หากจะมีการทารายการที่เกี่ยวข้ องกันหรื อรายการ
ที่มีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติ
รายการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อนดาเนินการ พร้ อมทัง้ มีการเปิ ดเผย
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ข้ อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดของรายการ มูลค่ารายการ เหตุผลและความจาเป็ นไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อ มูล ประจ าปี และรายงานประจ าปี ตามหลัก เกณฑ์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และ
สานักงาน กลต. และต้ องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้ รายการระหว่าง
กัน เป็ นไปอย่า งยุติธ รรม สมเหตุส มผล และมี น โยบายการก าหนดราคาที่ เ หมาะสม โดยค านึง ถึ ง
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เป็ นหลัก
• พนักงานทุกคนต้ องเปิ ดเผยเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทาให้ เชื่อว่าจะทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หากพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีบางอย่างที่อาจทาให้ ผ้ ูอื่นคิดว่าเป็ น
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบทันที ซึ่งผู้บงั คั บบัญชาและพนักงาน
สามารถร่ วมกันพิจารณาว่ามีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยใช้ “แบบการเปิ ดเผยรายการความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ” และเมื่อพนักงานผู้นนั ้ ได้ รับทราบคาแนะนาจากผู้บงั คับบัญชาแล้ ว ให้ ส่ง
สาเนาแบบรายงานฯ ไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน
• เมื่อใดที่พนักงานพบว่ามีโอกาสทางธุรกิจจากการใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูลของบริ ษัทฯ หรื อด้ วยตาแหน่ง
หน้ าที่ในบริ ษัทฯ พนักงานต้ องนาเสนอโอกาสนันต่
้ อบริ ษัทฯ ก่อนที่จะใช้ โอกาสนัน้ ซึ่งผู้บงั คับบัญชาจะ
เสนอต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อพิจารณาว่าบริ ษัทฯ มีความต้ องการใช้ โอกาสทางธุร กิจนันหรื
้ อไม่ หากบริ ษัทฯ
สละสิทธิ์ในการใช้ โอกาสทางธุรกิจนัน้ พนักงานก็สามารถใช้ โอกาสทางธุรกิจนันภายในข้
้
อกาหนดและ
เงื่อนไขที่ได้ เสนอไว้ โดยสอดคล้ องกับแนวทางจริยธรรมของบริษัทฯ
2.7 รายการเกี่ยวโยง
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้ วยรายการเกี่ยวโยงกัน โดยกาหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ กระบวนการในการ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
พ.ศ. 2546
2.8 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บริ ษัทฯ มีการกาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริ หาร โดยกาหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริ หารระดับสูง กาหนดค่าตอบแทนให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และทาหน้ าที่ พิจ ารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริ ห ารระดับสูง ได้ แก่ ตาแหน่ง ประธาน
กรรมการบริ หาร และผู้บริ หารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การขึ ้นไป เพื่อเสนอแนะให้ คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิเป็ น
ประจาทุกปี
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2.9 การดูแลด้ านการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริ ษัทฯ และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ทานโยบายว่าด้ วยการคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้ อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปอย่างปลอดภัย
และเหมาะสม บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาระบบการจัดเก็บข้ อมูลส่วนบุคคล ให้ มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจากัด
การเข้ าถึงข้ อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้ าหรื อผู้ใช้ บริ การหรื อผู้มีส่วนได้ เสียจากกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง
และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริ การถูกนาไปใช้ เปิ ดเผย ทาลาย หรื อเข้ าถึงโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต
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