
1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
ผู้บริหารบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสู่การด�าเนินงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องโดยค�านึงถึงสภาวะของความเส่ียง

1.1 การจัดท�านโยบายก�ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ 
พนักงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล รวมทั้งได้ก�าหนดให้ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว  
โดยจัดให้มีการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานในองค์กรทุกคนและภายหลังจากการอบรม/สัมมนาแล้วก็มีการท�าแบบทดสอบ 
ในภาคปฏิบัติว่าพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการแก้ไขปัญหาถูกต้องหรือไม่ในกรณีมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ซึ่งในกรณีท่ี 
พนักงานมีข้อสงสัยประการใดก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไป 
ในทิศทางเดียวกันและมีการทบทวนและอนุมัติในรอบปีบัญชีที่ผ ่านมา เพ่ือให้ผู ้บริหารและพนักงานมีจุดมุ ่งหมายไปใน 
ทิศทางเดียวกัน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน หมวด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา)

1.3 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่อง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ ทางด้านทักษะ 
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเพศ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560) มีจ�านวน 13 ท่าน  
กล่าวคือ เป็นชาย 12 ท่าน หญิง 1 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปี จ�านวน 3 ท่าน และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จ�านวน 10 ท่าน 
ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระ จ�านวน 1 ท่าน มีประสบการณ์การท�างาน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

2. กรรมการอิสระจ�านวน 6 ท่านคือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ดร.อนุสรณ์ แสงน่ิมนวล และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งจ�านวนกรรมการอิสระเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ นายวิเชียร เมฆตระการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีส่วนร่วมในการบริหารงาน)
จ�านวน 6 ท่าน คือ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายปิยะ ประยงค์ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายนิมิตร พูลสวัสด์ิ
นายธีรเดช เกิดส�าอางค์ และนางรัตนา พรมสวัสดิ์

นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมท้ังม ี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่างกัน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร หมวดบทบาท
อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท)

1.4 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และต้องเป็น 
บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ซือ่สตัย์สจุรติ มจีรยิธรรมในการด�าเนนิธุรกิจและมเีวลาอย่างเพียงพอทีจ่ะอทิุศความรู ้ความสามารถ 
และปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ ได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ ก�าหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของ 
กรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รวมทั้งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้



1.5 วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

  จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระ

นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่าง 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปและเมื่อครบก�าหนดออกตามวาระ 
ก็อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อครบก�าหนดออก 
ตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้

จ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้  
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความ 
ไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
ไม่ได้มีการก�าหนดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดให้กรรมการบริษัทพ้นจากต�าแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดยในกรณีน้ี 
ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  

1.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  การก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ ้นล่วงหน้าทุกปีและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ 
ก�าหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งน้ีในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทและผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ได้แก่ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ครั้งก่อน เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องเพ่ือพิจารณา/อนุมัติ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี วาระการประชุมหลัก ได้แก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของ 
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรและการจ่ายเงินปันผล 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีและกิจการอ่ืนๆ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ 
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมท้ังส้ิน  
11 ครั้ง และกรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกินกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการท้ังหมด 
ในรอบปีที่ผ่านมาและไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมท้ังปี ในกรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือนบริษัทฯ จะส่งรายงาน 
ผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ากับ ควบคุม 
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และ 2559)

  องค์ประชุมขั้นต�่าขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติ

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายว่าในขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด

1.7 การเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และ 2559)

1.8 การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการน�าไปปฏิบัติ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปีล่วงหน้า 5 ปี  
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2561-2565 และภายหลังจากนั้น 
คณะกรรมการก็จะติดตามว่าฝ่ายจัดการได้น�าแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการ 
จะต้องรายงานเรื่องแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท รับทราบ ตามล�าดับ 
เป็นประจ�าทุกเดือน ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะก�าหนดไว้เป็นวาระ เรื่อง รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนของแต่ละเดือน  
และทบทวนแผนกลยุทธ์รายไตรมาส เพ่ือท่ีประชุม คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัท จะได้ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองท่ีเห็นว่า 
ฝ่ายจัดการควรปรับปรุง/แก้ไข ต่อไป



1.9 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพ่ือ 
แบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะจัดการ ฯลฯ 

  1.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีส่อบทาน ให้บรษิทัฯ จดัท�ารายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  ให้ความเห็นชอบ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีส�าคัญ  มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ 
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ 
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดท่ี 
รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีเสนอต่อฝ่ายบริหาร รวมถึง 
การสอบทานความเห็นของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อประเด็นการตรวจสอบ เข้าพบผู้บริหารติดต่อพนักงานและเข้าถึงข้อมูล 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่มีข้อจ�ากัด พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการ 
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังน้ี  
เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือก เสนอ 
แต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี สอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปฏิบัติการอื่นใดตามท่ี 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยม ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษา 
หารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นประจ�า

  1.9.2 คณะจัดการ

คณะจัดการ มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน งบประมาณประจ�าปี และอ�านาจการบริหาร 
งานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้ค�าปรึกษา แนะน�า การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง อนุมัติ 
การใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทุน การจัดท�าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก�ากับดูแล 
และอนุมัติเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกล่ันกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น 
งานที่อยู่ภายใต้หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอ�านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน

1.10 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารท่านน้ัน เพ่ือให้ข้อมูล 
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิและมโีอกาสให้คณะกรรมการบรษิทัรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงู ส�าหรบัประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงานด้วย

1.11 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนบริษัทฯ ได้จัดท�ากฎบัตร 
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งเนื้อหาในกฎบัตรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุง 
อยู ่เสมอ อาทิ หมวดวัตถุประสงค์ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
การประชุม องค์ประชุมและการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com

1.12 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ เพ่ือที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบถึง 
ข้อบังคบักฎระเบยีบ และข้อมลูท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบรษิทัฯ รวมท้ังข้อมลูอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจของ บรษิทัฯ อย่างเพียงพอ 
ก่อนปฏิบัติหน้าท่ี และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอก เช่น การเข้ารับการอบรม 
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีจริง  
เช่น โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โรงงานพรีคาสท์ และนอกจากนั้นยังส�ารวจความคิดเห็น 
ของกรรมการเพ่ิมเติมว่ากรรมการแต่ละคนต้องการจัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ท้ังในประเทศและต่างประเทศในด้านใด 
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ



การอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในปี 2560

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ 
ปฏิบัติงาน จ�านวน 4 คน คือ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม/สัมมนา สถาบัน

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ในการลดความเส่ียงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ 
ความท้าทายและทางออก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ Director Certification Program - 
DCP 244/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

3. นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ Risk Management Program for  
Corporate Leader- RCL 8/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

4. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ Role of the Chairman Program - 
RCP 40/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

1.13 การอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดขึ้นส�าหรับกรรมการอย่างสม่�าเสมอ โดยกรรมการบริษัท 
ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) Director Certification Program (DCP) 

(2) Director Accreditation Program (DAP) 

(3) Audit Committee Program (ACP) 

(4) Role of the Compensation Committee (RCC) 

(5) Successful Formulation & Execution of Strategy

(6) Finance for Non-Finance Directors (FN) 

(7) Chartered Director Class 

(8) Corporate Governance for Capital Market Inter Mediaries (CGI) 

(9) The Role of Chairman (RCP)

(10) Board that Make a Difference (BMD) 

(11) บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเส่ียงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก

(12) Risk Management Program for Corporate Leader

1.14 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal Control Policy) และการบริหารความเสี่ยง (Risk  
Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ โดยน�ากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการ 
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way  
Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM)  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจัดการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง)

1.15 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยก�าหนดเป็น 
แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง (Key Risk) ให้ครอบคลุมถึงองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ หรือประเมิน 
ประสทิธิภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้น้ี รวมถึงการให้ความส�าคญั 
กับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและระบบผิดปกติท้ังหลาย โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความคิดเห็น 
ที่มีต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจ�าปีด้วย (โปรดดู 
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง)



1.16 ความคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ  
ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ  
มีระบบการควบคุมภายในและการดูแลเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด รายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ)

1.17 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ

 ี

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง 
และระบบป้องกัน เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business  
Continuity Management (BCM) ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและก�ากับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้บริษัทฯ  
สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองและลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง โดยจัดหาที่ปรึกษาท่ีม
ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเข้ามาด�าเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวดการ ควบคุมภายในและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง)

1.18 หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึ้น เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า  
“หน่วยงานก�ากับดูแลกิจการ” หรือ “CG Management” ซึ่งมีหน้าท่ีหลักด้าน Corporate Governance และ Compliance  
โดยภารกิจของหน่วยงานมีดังน้ี

(1) เพื่อให้มีหลักการในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยแสดงให้เห็นถึงการ 
มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย

(2) เพื่อจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู ้ถือหุ ้น เพ่ือสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน น�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�านึงถึงผู้มีส่วน 
ได้เสียอื่น

1.19 การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร) คณะกรรมการบริษัท 
จึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ส�าคัญและผลการปฏิบัติ หรือความเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น การเปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรอบปี การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การท�ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายและข้อสรุป/ความเห็นของ 
คณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินการต่างๆ โดยรวม (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมของ 
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 และ 2559 และ หมวด รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

1.20 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง ท้ังในระดับ 
องค์กรธุรกิจ และในระดับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมท้ังการก�าหนดนโยบายและแนวทาง 
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับรายการผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง และการก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารคนหน่ึงคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องท่ีก�าลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วม 
ประชุมหรืองดออกเสียงในวาระน้ันๆ 

  นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(1) พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู ่ค้าและ 
บุคคลอื่นใด

(2) การท่ีพนักงานไปเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และ 
การปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 



(3) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับ 
บริษัทฯ แต่ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

(4) ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีถือว่าเป็น 
ความลับของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการปฏิบัติงาน  
ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ

(5) ในกรณีท่ีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้ 
เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) พนักงานจะต้องไม่กู้ยืมเงินจากคู่ค้าท่ีบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการ 
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ

(7) หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระผูกพัน 
ทางการเงินในรูปแบบใดๆ กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ เอง

(8) ห้ามพนักงานจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ

(9) พนักงานทุกคนต้องอุทิศตนและเวลาให้แก่กิจการของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ในกรณีมีความจ�าเป็นต้องท�างานอื่นเพ่ือเพิ่มพูน 
รายได้หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นนอกเวลาท�างาน งานนั้นต้อง

(9.1) ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน

(9.2) ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(9.3) ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ

(9.4) ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียงหรือกิจการของบริษัทฯ

(9.5) ไม่เป็นการน�าความลับของบริษัทฯ ไปใช้

(9.6) ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ของตน

1.21 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการท�างานของฝ่ายจัดการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมท้ัง 
มีกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก 
ที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

1.22 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 

นอกเหนือจากกฎหมายและข้อบังคับก�าหนดไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทยังมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

(1) พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

(2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ / หรือ 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก 
ออกตามวาระ

(3) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วย 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
อิสระของบริษัทฯ ต่อไป

(4) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

(5) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมท้ัง 
ก�าหนดขอบเขต อ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร



(6) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(7) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

(8) แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอ�านาจเพ่ือให้ 
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก  
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

(9) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม 
ผู ้ถือหุ ้น ท้ังนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ  
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(10) พิจารณาอนุมัติการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ท้ังน้ี  
ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(11) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก�าไรพอสมควรท่ีจะท�าเช่นน้ันและ 
รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

1.23 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย 
ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคล เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
โดยรวม และยังแสดงถึงประเด็นส�าคัญที่คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าจะท�าประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้มากกว่าที่เป็นอยู ่ 
จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงน�าผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

  กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ (ท้ังคณะและรายบุคคล) และคณะกรรมการตรวจสอบ

ในทุกสิ้นปีส่วนงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือประเมินผลงานประจ�าปีซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมิน 
ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพ่ือรวบรวมผลประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในรอบปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป

  หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ท้ังคณะและรายบุคคล)

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 85-100 หมายถึง ดีมาก-ดีเย่ียม

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 75-85 หมายถึง ดี

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 65-75 หมายถึง ค่อนข้างดี

- คะแนนที่ได้รับร้อยละ 50-65 หมายถึง พอสมควร

- คะแนนที่ได้รับต�่ากว่า 50 หมายถึง ควรปรับปรุง

  หัวข้อพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทมีหัวข้อพิจารณาหลัก ได้แก่ 

-   โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

- บทบาท/หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การสื่อสารและการประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท

- การปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

- สรุปความเห็นโดยรวม

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 91.95 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในปี 2560 คะแนนร้อยละ 98.68 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก-ดีเย่ียม



1.24 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)

ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได ้
ซ่ึงมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป

1.25 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทั้งระยะส้ันและระยะยาวนั้น บริษัทฯ มีขั้นตอนการพิจารณา 
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ  
และการด�าเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.26 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไว้โดยโครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าว 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.27 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูง

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน PSH จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพ่ือจูงใจและรักษา 
บุคลากรที่มีคุณภาพให้ท�างานกับบริษัทฯ ในระยะยาว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

1.28 บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ

คณะกรรมการได้ก�าหนดและเปิดเผยบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการไว้ (โปรดดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิในหมวด บทบาทหน้าท่ีของ 
ประธานกรรมการบริษัท)

1.29 การเสนอแต่งต้ังและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มอี�านาจหน้าท่ีพิจารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างผูส้อบบญัชภีายนอก เพ่ือท�าหน้าทีเ่ป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหน้าท่ีในการเสนอแต่งต้ัง โยกย้ายและเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ อีกด้วย

1.30 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์การท�างานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและมีประสบการณ์ท�างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ  
โดยในปี 2543-2545 เคยท�างานในต�าแหน่ง กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.31 การกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อก�าหนดของส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ดังน้ัน ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ  
จึงไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด

1.32 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

ในกรณีที่ผู ้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในต�าแหน่งดังกล่าว โดยการให ้
ผู้บริหารในระดับรอง หรือระดับใกล้เคียง เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู ้/ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยการพิจารณาของ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให ้
ด�ารงต�าแหน่งแทน



1.33 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่ 

ในกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH จะท�าหน้าที่ในการพิจารณาสรรหา 
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ในการท�างาน ทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาระดับสูง ไม่จ�ากัดเพศ พร้อมอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท้ังนี้ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ น้ัน  
ส่วนหนึ่งจะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
และจัดท�า Board Skill Matrix เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจ�าเป็นท่ียังขาดอยู่ 
ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจาก 

ธุรกิจเดิมที่ด�าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จ�าเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ท่ีบริษัทฯ  
จะด�าเนินการต่อไปเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการ 
ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

1.34 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสมจูงใจพอที่จะรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพไว้ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือ 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เป็นผู ้พิจารณา 
กลั่นกรองเป็นรายปีและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้ผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกรรมการที่เป็นผู ้บริหารจะได้รับ 
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่าน้ัน ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละท่านจะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1.35 การประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมในการประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องอื่นๆ  
ที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

1.36 การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

บริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้เพียง1 บริษัทเท่าน้ัน คือ บริษัท พฤกษา  
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

1.37 การเปิดเผยรายช่ือกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการท้ังคณะ ณ ส้ินปี และหากกรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระ บริษัทฯ ก็จะเปิดเผย 
รายช่ือไว้อย่างชัดเจนด้วย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด คณะกรรมการบริษัท)

1.38 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 
ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่แต่อย่างใด

1.39 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.40 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของผู้บริหาร

ูผู ้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง (โปรดด 
รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

1.41 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการบริษัท เพ่ือท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่คณะกรรมการต้องทราบและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  
โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้แล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด เลขานุการ 
บริษัท และหมวด ประวัติของเลขานุการบริษัท)



1.42 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยึดมั่นท่ีจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต ดังนั้น เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2557  
บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ รณรงค์ให้พนักงาน ผู้บริหาร ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผลร้ายแรง 
ต่อคุณภาพบ้านและการให้บริการลูกค้า ซึ่งพนักงานคนใดท่ีพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชั่น การมีส่วนได้เสียในงาน หรือ 
การเรียกร้องค่าตอบแทน สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าพนักงานท่านนั้นมีส่วนส�าคัญ 
ในการช่วยองค์กรและจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ (CEO) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บเป็นความลับและมีมาตรการคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันท่ี 1 กันยายน  
2557 แล้ว 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต (Collective Action Coalition) 

1.43 การไม่กระท�าผิดด้านการทุจริต/กระท�าผิดจริยธรรม การก�ากับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไม่มีการกระท�าผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระท�าผิด 
จรยิธรรม (Penalty) หรอืกระท�าการใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังไม่มีผู ้บริหารลาออกเนื่องจากประเด็นเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  
รวมทั้งไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการแต่อย่างใด




