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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 

บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหบ้ริษทัมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโต

อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื   ซ่ึงบริษทัไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย ์และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยกาํหนดนโยบายในดา้นการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัตระหนกัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้เสมอ ไม่วา่จะเป็นสิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิ

การมีส่วนแบ่งกาํไรของกิจการ   สิทธิในการไดรั้บข่าวสารของกิจการอยา่งเพียงพอ   สิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชี โดยจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมแก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้   พร้อมทั้ง

ประกาศลงในหนงัสือพิมพร์ายวนัติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  นอกจากน้ีบริษทัไดท้าํการเผยแพร่หนงัสือ

เชิญประชุม ตลอดจนขอ้มูลประกอบการประชุมบนเวบไซตข์องบริษทัท่ี www.lalinproperty.com เป็นการ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนการประชุม ก่อนท่ีผูถื้อหุน้จะไดรั้บขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั  

ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมอยา่งเพียงพอ และเตรียม

ตวัล่วงหนา้ก่อนมาเขา้ร่วมประชุม โดยบริษทัส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใชสิ้ทธิ

อยา่งเตม็ท่ีในการแสดงความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะ และร่วมตดัสินใจในประเดน็ท่ีสาํคญัของบริษทั 

รวมทั้งตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร      

โดยในชุดหนงัสือเชิญประชุมนั้นบริษทัมีการใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานท่ี แผนท่ีจดัการประชุม วาระ

การประชุม   ตลอดจนขอ้มูลประกอบทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุม   นอกจากน้ีใน
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ชุดหนงัสือเชิญประชุม บริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านทราบถึงกฏเกณฑต่์างๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ไม่วา่จะ

เป็น ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้   กฏเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วม

ประชุม   ขั้นตอนและเอกสารท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งนาํมาแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมทั้งกรณีท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

และการมอบฉนัทะ   ตลอดจนไดแ้นบแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั้งแบบ ก ข และ ค เพื่ออาํนวยความสะดวก

ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ี

ไดรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการอิสระใชสิ้ทธิลงคะแนนแทนได ้ 

นอกจากน้ีเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ บริษทัไดก้าํหนด วนั 

เวลา และสถานท่ีจดัการประชุมอยา่งเหมาะสม    โดยบริษทัจะไม่จดัการประชุมข้ึนในช่วงวนัหยดุทาํการ

ของธนาคารพาณิชย ์และจะจดัใหมี้การประชุมข้ึนในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น.   รวมถึงเลือกสถานท่ีจดัการ

ประชุมในจุดท่ีมีการคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางของผูถื้อหุน้ โดยการประชุมท่ีผา่นมาทุกคร้ังบริษทัได้

เลือกจดัการประชุมในสถานท่ีซ่ึงใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งน้ีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผู ้

ถือหุน้ทุกท่านในการเขา้ร่วมประชุม   และในวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียน

ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอสาํหรับผูถื้อหุน้ในการลงทะเบียนก่อน

เร่ิมประชุม รวมถึงการจดัใหมี้การเล้ียงรับรองท่ีเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมดว้ย 

บริษทัใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภายหลงัการประชุมไดเ้ร่ิมไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้มี

สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเลือก

กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในหนงัสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดประวติัการศึกษา และการทาํงานของ

บุคคลท่ีเสนอเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ   ตลอดจนสดัส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั   จาํนวน

คร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา   โดยแนบไปใหผู้ถื้อหุน้ เพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจในการลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง 

ในการดาํเนินการประชุมฯ แต่ละคร้ัง บริษทัใหโ้อกาสผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเปิด

โอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ถามคาํถามในแต่ละวาระ และใหเ้วลา

อภิปรายอยา่งเหมาะสมเพียงพอ   โดยประธาน กรรมการ และผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถามและ

ดาํเนินการตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเดน็  พร้อมทั้งมีการบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้ง
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ครบถว้น และสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีบริษทัไดเ้ชิญผูส้อบบญัชี จากบริษทั ซี 

ดบัเบ้ิลย ู ดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดัเพื่อเขา้ร่วมสงัเกตุการณ์  และความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนน ดว้ยทุกคร้ัง   

โดยบริษทัไดด้าํเนินการจดัส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนัตามท่ีกฏหมายกาํหนด และนาํข้ึนบนเวบไซตข์องบริษทัเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีสนใจสามารถเขา้ไป

ศึกษาและตรวจสอบได ้

ทั้งน้ีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 กรรมการของบริษทัทั้ง 7 ท่านไดเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมครบถว้น   โดยประธานกรรมการบริษทั   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   กรรมการผูจ้ดัการ   

ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน ตลอดจนผูบ้ริหารสูงสุดในแต่ละสายงานสาํคญัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมอยา่ง

ครบถว้น ทั้งน้ีเพื่อตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
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2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
 

บริษทัไดป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ตลอดจนผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยไดจ้ดัทาํเอกสารเก่ียวกบัการประชุมผู ้
ถือหุน้ทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืน
มาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยในการจดัส่งชุดหนงัสือเชิญประชุมทุกคร้ัง บริษทัไดมี้การจดัส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้ และเสนอช่ือกรรมการ
อิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 คนเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้   นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้อากร
แสตมป์ ณ จุดลงทะเบียนหนา้งานประชุมฯ เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ไดติ้ดอากร
แสตมป์มา    

สาํหรับในการประชุมผูถื้อหุน้ ภายหลงัจากท่ีไดช้ี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระแลว้ จะเปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นประเดน็ต่างๆ ในท่ีประชุม อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง   และไดจ้ดั
ใหมี้บตัรลงคะแนนเสียงเพือ่แจกใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม เพื่อใชล้งคะแนนเสียงโดยเฉพาะสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ี
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   และบริษทัไดจ้ดัใหมี้การแยกเร่ืองต่างๆ ท่ีสาํคญัออกจากกนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
ไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองท่ีเป็นอิสระจากกนั   อาทิเช่นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษทัไดแ้ยก
เร่ืองใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งกรรมการไดเ้ป็นรายบุคคล โดยจะดาํเนินการจดัเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกคน 

นอกจากน้ี บริษทัมีนโยบายหา้มกรรมการ และผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษทัฯ 
ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้น ดงัน้ี 

 

 ดาํเนินการแจง้กรรมการ และผูบ้ริหาร ใหเ้ขา้ใจถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือ
หลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 ดาํเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร ทราบวา่ กรรมการและผูบ้ริหารท่ี
ไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน ท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคา
หลกัทรัพย ์ ควรหลีกเล่ียง หรืองดการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน 
และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสาํคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูล
ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งน้ีเพือ่ดาํเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
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ดาํเนินการดงักล่าว บริษทัฯ มีนโยบายใหผู้บ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัทาํรายงานการถือครองและ
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 แจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารทราบ 

 บริษทักาํหนดใหก้รรมการของบริษทั มีหนา้ท่ีตอ้งจดัทาํรายงานการซ้ือขายหุน้ของบริษทัให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 ทั้งน้ีหากมีการกระทาํอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะถือเป็นความผดิทาง
วินยัตามระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทั โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ตั้งแต่การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ ตลอดจนการเลิกจา้งให้
พน้สภาพการเป็นพนกังาน 
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3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย  
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ไม่วา่จะ

เป็น  ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง พนกังาน ตลอดถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือกนัระหวา่งบริษทั กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ีเพื่อสร้างความยัง่ยนื

ในระยะยาวของกิจการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ลูกคา้ :  

1. บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยการมอบผลิตภณัฑท่ี์มี
คุณภาพ และไดม้าตรฐาน ตลอดถึงการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นดงัเช่น
ปณิธานของบริษทัวา่ “บา้นท่ีปลูกบนความตั้งใจท่ีดี” 

2. บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพของสินคา้  โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้ส่วนงานวิจยั
ผลิตภณัฑข้ึ์น   เพื่อศึกษาความตอ้งการของลูกคา้ และนาํมาพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจคุณภาพบา้นจากผูรั้บเหมาอยา่งรัดกมุ โดยการตรวจรับงานนั้นมี
การควบคุม ทั้งจากผูค้วบคุมงาน หวัหนา้ควบคุมงาน วิศวกร และผูจ้ดัการโครงการสาย
ก่อสร้าง ตามลาํดบั   นอกจากน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพบา้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้ทีม QC 
กลางข้ึน เพื่อเขา้ตรวจสอบคุณภาพบา้นอีกดว้ย 

4. เพื่อใหบ้ริการหลงัการขายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Customer 
Relationship Management (CRM) ข้ึน เพื่อดูแลปัญหาต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ ตลอดจนจดั
กิจกรรมต่างๆ ข้ึนในแต่ละโครงการของบริษทั  

5. บริษทัไดส่ื้อสารกบัทางลูกคา้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั   รวมถึงวารสารราย
ไตรมาสเพ่ือแจง้ข่าวคราวความเคล่ือนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กบัลูกคา้ 

 ผูถื้อหุน้ :   

1. บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีดี และการ
เจริญเติบโตในมูลค่าของบริษทัในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s 
Wealth) 



นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) หน้า 8 

2. บริษทัไดส่ื้อสารกบัผูถื้อหุน้ ผา่นทางช่องทาง Website ของบริษทั เพือ่แจง้ข่าวคราวความ
เคล่ือนไหวท่ีสาํคญัของบริษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจดัประชุมผู ้
ถือหุน้ เป็นตน้ 

3. บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และนกัลงทุน สามารถสอบถามขอ้มูลในประเดน็ต่างๆ ท่ี
สงสยัมายงับริษทั ไม่วา่จะเป็นการพดูคุยผา่นทางโทรศพัท ์หรือการสอบถามในท่ีประชุมฯ  

 เจา้หน้ี : 

1. บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืตามขอ้ตกลง และหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี ไม่วา่จะเป็น 
เจา้หน้ีทางการคา้   เจา้หน้ีสถาบนัการเงินต่างๆ และเจา้หน้ีผูถื้อหุน้กูข้องบริษทั เป็นตน้ 

2. บริษทัมีการบริหารงานอยา่งรัดกมุ โดยพิจารณาประเมินความเส่ียงต่างๆ   ส่งผลใหบ้ริษทั
เป็นเพยีงไม่ก่ีบริษทัในกลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ท่ีไม่เคยผดินดัชาํระหน้ี และเขา้สู่
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการกบัสถาบนัการเงินใดๆ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540  

 คู่คา้ : 

1. บริษทัมีการสร้างความร่วมมือระหวา่งกนั และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้อยา่งต่อเน่ือง 
อาทิเช่น การร่วมมือกบัคู่คา้ในการผลิตหลงัคาท่ีเป็นสีเฉพาะของบริษทั   และการร่วมมือ
กบัทางธนาคารพาณิชยต่์างๆ ในการใหอ้ตัราดอกเบ้ียพิเศษกบัลูกคา้ของบริษทั เป็นตน้ 

2. บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขและสญัญาทางการคา้อยา่งเหมาะสม  โดยมีมาตรฐานใน
การจ่ายเงินคู่คา้อยา่งตรงเวลาทุกสปัดาห์ ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

 คู่แข่ง : 

1. บริษทัมีการปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

2. บริษทัประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรู้ความลบัของ
คู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล โดยในตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีขอ้พพิาทใดๆ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัคู่แข่งทางการคา้ 

 พนกังาน : 

1. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า  โดยมีการปฏิบติัต่อ
พนกังานอยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม 
และเป็นธรรม 
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2. บริษทัไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังาน อาทิเช่น สวสัดิการเงินกูย้มืเพื่อซ้ือท่ีอยูอ่าศยั
กบัธนาคารอาคารสงเคราะห์   การจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ   การจดัทาํบตัรประกนั
สุขภาพใหก้บัพนกังานทุกคน   ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท 
มงคลสมรส คลอดบุตร เจบ็ป่วย ท่ีอยูอ่าศยัประสบภยัภิบติั และกรณีท่ีบิดา มารดา บุตร คู่
สมรส หรือพนกังานเสียชีวติ 

3. บริษทัไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษทัฯ จะพิจารณาถึงความ
จาํเป็นและวางแผนการฝึกอบรมประจาํปีใหแ้ก่พนกังานในทุกระดบั เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
ความสามารถ ใหแ้ก่พนกังานของบริษทั และนอกจากการพฒันาบุคลากรทุกระดบัตาม
แผนการฝึกอบรมประจาํปีแลว้ บริษทัฯ ยงักาํหนดใหมี้แผนการพฒันาบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูง (Star) ไวโ้ดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพื่อเพิ่มพนูความรู้ 
ความสามารถในระดบัท่ีสูงข้ึน และสามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารของบริษทั ได้
ในอนาคตต่อไป  รวมทั้งพนกังานเขา้ใหม่ทุกคน จะตอ้งผา่นหลกัสูตรการอบรม
ปฐมนิเทศน ์ ซ่ึงจะมีการอบรมใหใ้นเร่ืองของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของพนกังาน เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมีความ
เขา้ใจแนวทางปฏิบติัต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่, การปลูกจิตสาํนึกทางดา้นคุณภาพ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม, การปฏิบติัตามกฏหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา, และช่องทางในการ
ร้องเรียนเม่ือพบการกระทาํผดิต่างๆ เป็นตน้   (รายละเอียดการฝึกอบรมในปีท่ีผา่นมา อยู่
ในหวัขอ้ “บุคคลากร” ในรายงาน 56-1 ของบริษทั) 

4. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภยัในท่ีทาํงาน โดยไดจ้ดัใหมี้การ
ซอ้มหนีไฟ   จดัใหมี้ระบบป้องกนัภยั   กิจกรรม 5 ส   และมีการตรวจเช็คลิฟทโ์ดยสารใน
อาคารเป็นประจาํทุกเดือน 

5. บริษทัมีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในแต่ละปี ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานระยะยาวของ
บริษทัผา่นโปรแกรม ESOP และการวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard   

 ส่ือมวลชน : 

1. บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไป
ยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์   โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้โครงการ
ต่างๆ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัส่ือมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่มชมโครงการของบริษทั 
การร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคม เป็นตน้ 
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 ชุมชน และสงัคม : 

1. บริษทัคาํนึงถึงสงัคมและ ชุมชน จึงเขา้ร่วมดาํเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสงัคมอยา่ง
สมํ่าเสมอ อาทิเช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัในเหตุการณ์ต่างๆ   การ
ใหทุ้นการศึกษาแก่เดก็นกัเรียนนกัศึกษา อยา่งสมํ่าเสมอทุกปี เป็นตน้   ตวัอยา่งของบาง
กิจกรรมท่ีไดด้าํเนินในปี 2563 ดงัเปิดเผยอยูใ่นหวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” ใน
รายงาน 56-1 ของบริษทั 

2. บริษทัคาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด โดยมีการดาํเนินธุรกิจท่ี
คาํนึงถึงเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบา้น การเลือกใชว้สัดุ
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนนาํเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใช ้ เพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  รวมทั้งมีการดาํเนินการดา้นต่างๆ อยา่งเคร่งครัดในกระบวนการ
ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีการปฏิบติัตามกฏหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น มีการจดัวางระบบบาํบดันํ้าเสียทั้งในส่วนของ
บาํบดัในครัวเรือน ตลอดจนมีการบาํบดัโดยบ่อบาํบดัรวมอีกคร้ัง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่นํ้ ามี
คุณภาพท่ีเหมาะสม ก่อนปล่อยนํ้าออกจากโครงการจดัสรร (รายละเอียดเพิ่มเติมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ปรากฏในหวัขอ้ “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” ในรายงาน 56-1 ของบริษทั)  
ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานของบริษทั มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยใีหม่เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเป็นการปลูกจิตสาํนึกท่ีดีในเร่ือง
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  ทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมในเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บั
พนกังานของบริษทัเป็นประจาํทุกปี (รายละเอียดการฝึกอบรมในปีท่ีผา่นมา อยูใ่นหวัขอ้ 
“บุคคลากร” ในรายงาน 56-1 ของบริษทั)    

 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน สามารถติดต่อ 

ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมของบริษทั หรือแจง้เบาะแสการทุจริตคอรัปชัน่ 

การกระทาํผดิกฏหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือนโยบายของบริษทั ผา่นทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามท่ี

อยูด่า้นล่าง เพือ่ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล   ไต่สวนหาขอ้เทจ็จริง   ดาํเนินการตามกระบวนการท่ีบริษทั

กาํหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัหากมีประเดน็ท่ีสาํคญั 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 222/2   ชั้น 2   อาคารลลิลพร็อพเพอร์ต้ี (อาคาร 2) 
ถนนศรีนครินทร์   แขวงหวัหมาก   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์0-2732-1041-5 # 310   โทรสาร 0-2377-9656 
 

สาํหรับพนกังาน บริษทัมีมาตรการ และกระบวนการในการจดัการ เก่ียวกบัการแจง้เบาะแส และ

กลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้  โดยมีช่องทางติดต่อกบัหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในไดโ้ดยไม่เปิดเผยผู ้

แจง้  ซ่ึงหากพนกังานพบการกระทาํผดิ การทุจริตคอรัปชัน่ หรือการกระทาํผดิจริยธรรมขององคก์ร   โดย

บริษทัจะมีการนาํขอ้ร้องเรียนดงักล่าว เขา้สู่กระบวนการพิจารณา โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ความผดิเพื่อสืบสวนหาขอ้เทจ็จริง และหากพบวา่มีการกระทาํผดิจริง จะนาํเร่ืองเขา้สู่คณะกรรมการการ

พิจารณาโทษ ซ่ึงจะมีมติกาํหนดบทลงโทษตามความรุนแรงของความผดิต่อไป   ทั้งน้ีบริษทัมีกระบวนการ

ในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส โดยจะเกบ็ขอ้มูลและช่ือของผูแ้จง้เบาะแสเป็นความลบั โดยจะเปิดเผยเฉพาะ

ขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็นแก่คณะกรรมการพิจาณาความผดิ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็น

การสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัเก่ียวกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และ

ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ทนัเวลา และโปร่งใส แก่ผูล้งทุนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่า

เทียมกนั โดยไดม้อบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบงานทางดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็น

ตวัแทนในการส่ือสารกบัผูล้งทุนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ผา่นทางช่องทางต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการเผยแพร่ข่าว

ผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   การจดังานแถลงผลประกอบการต่อนกัวิเคราะห์   การแถลงข่าวผา่น

ส่ือมวลชน   โทรศพัท ์  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ และ Website ของบริษทั 

โดยหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) จะทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานในการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีสาํคญั และตอบขอ้ซกัถามต่อนกัลงทุน   ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถดูขอ้มูลงบการเงิน และผลการ

ดาํเนินงานท่ีสาํคญัไดผ้า่นทางเวบไซตข์องบริษทัท่ี www.lalinproperty.com หรือติดต่อขอขอ้มูลจาก

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ บริษทั ลลิลพร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) 
เลขท่ี 222/2   ชั้น 2   อาคารลลิลพร็อพเพอร์ต้ี 
ถนนศรีนครินทร์   แขวงหวัหมาก   เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 
โทรศพัท ์0-2732-1041-5 # 204, 202   โทรสาร 0-2377-9656 
Email : natthakrit.p@lalinproperty.com, akepol.r@lalinproperty.com 
 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง

ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปี   รวมทั้งเปิดเผยถึงบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนจาํนวนคร้ังของการ

ประชุม และจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา   ตลอดจนเปิดเผยค่าตอบแทน

ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของบริษทั ทั้งในรูปค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และ

ค่าตอบแทนในรูปอ่ืนๆ ไวใ้นรายงานประจาํปี และรายงาน 56-1 
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คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ 

โดยกาํหนดใหต้อ้งมีการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

เป็นประจาํทุกปี   รวมทั้งไดก้าํหนดนโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนั โดยหากมีการทาํรายการระหวา่ง

กนั จะตอ้งมีการกาํหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดซ่ึง

สามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้อบ

บญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ

ความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย  โดยรายการระหวา่งกนัจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยงกนั 

และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
 

  คณะกรรมการของบริษทัทุกท่าน ประกอบไปดว้ยผูมี้ความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์การทาํงานจากหลากหลายสาขา โดยคณะกรรมการของบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนด

วิสยัทศัน์ พนัธกิจของบริษทั และพิจารณาใหค้วามเห็นชอบทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ   นโยบาย   กลยทุธ์ 

และเป้าหมายของบริษทัเพื่อใหฝ่้ายบริหารนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนธุรกิจ  แผนสนบัสนุน และ

งบประมาณ เป็นประจาํทุกปี   โดยไดมี้การนาํระบบตวัช้ีวดัผลปฏิบติังาน (KPIs) มาใชเ้พื่อติดตามผลการ

ดาํเนินงาน   ซ่ึงในปี 2563 ท่ีผา่นมาไดมี้ส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมติัวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ 

จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ และกลยทุธ์ของบริษทั เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปใน

ทิศทางเดียวกนั   ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินการปฏิบติังานวา่ฝ่ายจดัการมีการปฏิบติัตามจริยธรรม

ธุรกิจ และจรรยาบรรณท่ีกาํหนด     

 ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้

การกาํหนดบทบาท อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียง  

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน่ และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน  

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่าน    และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน โดยในจาํนวนน้ีเป็นกรรมการท่ีเป็น

อิสระ และทาํหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงมีจาํนวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ

ทั้งหมด จึงมีอาํนาจในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทั และถ่วงดุลอาํนาจกรรมการท่านอ่ืนๆ ได้

อยา่งเหมาะสม   โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริษทัเป็นคนละบุคคลกบักรรมการผูจ้ดัการ โดยมี

อาํนาจแยกกนัเพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ

ออกจากกนั 

 กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ซ่ึงไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ท่ีจะส่งผลใหข้าดซ่ึงการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ 
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โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเทียบเท่า

ขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 โครงสร้างของคณะกรรมการ  คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรร

หา โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหา

กรรมการ โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ทั้งความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์

และความเช่ียวชาญใหมี้ความหลายหลายจากหลากหลายวิชาชีพ (Board Diversity) โดยใหค้วามสาํคญัต่อผู ้

ท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจ โดยไม่จาํกดัหรือแบ่งแยกเพศและเช้ือชาติ หรือความแตกต่างใดๆ  ตลอดจนพิจารณาความจาํเป็น

ต่อองคป์ระกอบของโครงสร้างกรรมการท่ียงัขาดอยู ่ โดยพิจารณาทกัษะความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) เพื่อ

ผสานความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชนแ์ก่การดาํเนินงานของบริษทัฯ   รวมทั้งเพื่อใหก้รรมการมีเวลา

อยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการบริษทั ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดใหก้รรมการไม่

ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 3 บริษทัในเวลาเดียวกนั โดยในปัจจุบนัน้ี ไม่มี

กรรมการท่ีรายงานวา่เป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 3 บริษทัในเวลาเดียวกนั 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 15 กาํหนดใหก้รรมการตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัราหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด 

จากปัจจุบนัซ่ึงบริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน จะทาํใหก้รรมการแต่ละท่านสามารถดาํรงตาํแหน่งได้

คราวละ 3 - 4 ปี   และเม่ือครบกาํหนดออกตามวาระ จะมีการพจิารณาเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะเขา้

มาเป็นกรรมการแทน ผา่นท่ีประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามลาํดบั   โดยทั้งน้ีอาจ

พิจารณาเลือกกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัมาเป็นกรรมการบริษทัต่อไปอีกได ้

 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เขา้รับตาํแหน่งเป็นคร้ังแรก  บริษทัไดมี้การจดัเตรียม

เอกสารขอ้มูล และบรรยายภาพรวมเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทั   เพื่อใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั 
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5.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 
 บริษทัไดแ้ต่งตั้งใหมี้คณะกรรมการชุดยอ่ยท้ิงส้ิน 5 ชุด ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเส่ียง, 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, และคณะกรรมการบริหาร  เพื่อช่วยติดตามการ
ทาํงาน ดา้นต่างๆ  ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยคณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย
แต่ละชุดไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัเปิดเผยอยูใ่นส่วนการจดัการ หวัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 
 

5.3 บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

5.3.1 คณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์
ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้   โดยทาํหนา้ท่ีพิจารณา ใหค้วามเห็นชอบ และกาํหนดวิสยัทศัน์ 
ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายธุรกิจ ทิศทางการดาํเนินงาน เพื่อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทาง
เดียวกนั ซ่ึงในปี 2563 คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาตั้งเป้าหมายธุรกิจ ทบทวนวิสยัทศัน ์ภารกิจ และกล
ยทุธ์ ใหมี้ความเหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามดูแลใหมี้การนาํกลยทุธ์ของบริษทัท่ีกาํหนดไปปฏิบติัใช ้

5.3.2 คณะกรรมการไดจ้ดัทาํ และใหค้วามเห็นชอบ นโยบายกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทั นโยบายจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรบาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ของบริษทัไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร โดยไดต้ั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เพื่อทบทวน และคอย

ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายท่ีกาํหนด   โดยรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษทัปีละ 2 คร้ัง   โดยใน

ปี 2563 คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัใหมี้ความเหมาะสม

เพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2563     ทั้งน้ีคณะกรรมการไดส่้งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติั

ตามจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณของกรรมการ  ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั  โดยไดส่ื้อสารแนวทางปฏิบติั และติดตาม

การปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ผา่นช่องทางและแนวทางต่างๆ อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนกังานใหม่,  การ

ส่ือสารแนวทางปฏิบติักบัพนกังานทุกคนผา่นช่องทาง E-mail,  การส่ือสารผา่นวารสารของบริษทั,  การ

ติดตาม คอยสอดส่อง ควบคุมผา่นหวัหนา้หน่วยงาน  ตลอดจนกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในเป็น

ผูติ้ดตาม ตรวจสอบ การปฏิบติัตามคู่มือจรรบาบรรณสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน  โดยรายงาน

สรุปผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบพร้อมรายงานการตรวจสอบภายใน 



นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) หน้า 17 

5.3.3 คณะกรรมการไดจ้ดัทาํนโยบายบริหารความเส่ียง  โดยไดพ้ิจารณา ประเมินความ
เส่ียงดา้นต่างๆ ของบริษทั และกาํหนดมาตรการในการป้องกนั และบริหารจดัการความเส่ียง  โดย
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อคอยสนบัสนุน ติดตาม กระบวนการ
บริหารความเส่ียง เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั 

5.3.4 คณะกรรมการมีหนา้ท่ี ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้อยา่งสมํ่าเสมอ รักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ พร้อมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส  

5.3.5 คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจาํนวนหน่ึงใหเ้ป็นกรรมการชุด
ยอ่ยเพื่อดาํเนินการอยา่งหน่ึงหรืออยา่งใด เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

5.3.6 ในรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

5.3.7 จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
5.3.8 จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัจากวนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั 
5.3.9 หา้มประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุน้ส่วนหรือเขา้เป็นผูถื้อหุน้ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ี
จะมีมติแต่งตั้ง 

 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการของบริษทัมีการประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ  โดยประธานคณะกรรมการไดส่้งเสริม
ใหมี้การใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอในการประชุมแต่ละคร้ัง   ในการบรรจุ
วาระการประชุม บริษทัเปิดโอกาสใหก้รรมการไดเ้สนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม  โดยประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นผูดู้แลใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุม   ทั้งน้ีทาง
เลขานุการบริษทัจะมีการประสานกบักรรมการทุกท่านและกาํหนดตารางการประชุมล่วงหนา้ไวต้ลอดทั้งปี  
และจะดาํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมคร้ังก่อน ใหก้บั
คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชุมทุกคร้ัง เพื่อใหก้รรมการมีเวลาในการศึกษาขอ้มูล
ก่อนการประชุม   ทั้งน้ีไดมี้การกาํหนดใหก้รรมการมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง เวน้แต่
กรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น   โดยไดก้าํหนดองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ในท่ีประชุมจะตอ้งมี
กรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 
 ทั้งน้ีในทุกๆ ปี   บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการอิสระมีการประชุมร่วมกนัเอง และ/หรือ

ประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน และ/หรือประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้
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ร่วมประชุมดว้ย เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ท่ีอยูใ่นความสนใจไดอ้ยา่งเตม็ท่ี     โดยในปี 2563 ไดมี้การ

ประชุมระหวา่งกรรมการอิสระ ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมทั้งส้ิน 1 คร้ัง    

 ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดใ้หค้ณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าวทุกคร้ังในการประชุมคร้ังถดัไป    โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษทัมี
การประชุมรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4 คร้ัง และประชุมอีกหน่ึงคร้ังในช่วง
ปลายปี เพื่อร่วมกนัประเมินผลการดาํเนินงานในปีท่ีผา่นมา  ตลอดจนร่วมกนัพิจารณาทบทวน และกาํหนด 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ของบริษทัในระยะ 3 - 5 ปี   รวมถึงอนุมติัใหค้วามเห็นชอบทิศทางในการ
ดาํเนินธุรกิจ   นโยบาย   กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัสาํหรับปีถดัไป   ทั้งน้ีรายละเอียดการเขา้
ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยอยูใ่นหวัขอ้ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 
 บริษทัมีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจาํทุกปี 

เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อนาํผลประเมินมาใชใ้นการพิจารณาแกไ้ข
ปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั   โดยมีการประเมินทั้งเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ  โดยได้
ใชแ้บบประเมินท่ีเสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยในแบบการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการมีเน้ือหาในการประเมินครอบคลุมดา้นต่างๆ 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่  (1) โครงสร้าง
และคุณสมบติัของคณะกรรมการ  (2) บทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ   (3) การ
ประชุมคณะกรรมการ   (4) การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ   (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ   (6) การพฒันา
ตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร  และในแบบการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล มีเน้ือหา
ในการประเมินครอบคลุมดา้นต่างๆ 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่  (1) ความรู้ความเช่ียวชาญของกรรมการ และการพฒันา
ตนเอง  (2) การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ  (3) ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ี
สามารถตรวจสอบได ้   (4) การอุทิศเวลา และการเขา้ร่วมประชุม 

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล  เร่ิมจากในช่วงเดือน

พฤศจิกายน ทางเลขานุการบริษทั จะนาํส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ใหก้บั

กรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีทั้งแบบคณะ และรายบุคคล  ซ่ึงเม่ือประเมินแลว้

เสร็จทางกรรมการจะส่งแบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมินในแต่

ละหวัขอ้ โดยจะดาํเนินการสรุป วิเคราะห์ และนาํเสนอผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา  ทั้งน้ีเกณฑก์ารประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละ  โดยหากคะแนนมากกวา่
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ร้อยละ 85 = ดีมาก  คะแนนช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี   คะแนนช่วงร้อยละ 65 – 75 = ค่อนขา้งดี   คะแนนช่วง

ร้อยละ 55 – 65 = พอใช ้   และคะแนนตํ่ากวา่ช่วงร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง   

 
5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย

ทุกชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง   คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
โดยเป็นการประเมินกรรมการทั้งคณะ โดยมีเน้ือหา และกระบวนการประเมินเช่นดยัวกนักบัการประเมิน
คณะกรรมการ โดยเลขานุการของแต่ละคณะกรรมการชุดยอ่ย จะเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมิน และรวบรวม
สรุปผลการประเมิน ส่งใหก้บัเลขานุการบริษทั เพือ่สรุปและนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป   

 
5.7 ค่าตอบแทน 

 
การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั   ซ่ึงค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีสาํหรับค่าตอบแทนในปี 2563   กรรมการบริษทั
ไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียงประชุมคร้ังละ 20,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปี    ในส่วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนรายปีท่ี 600,000 บาท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนรายปีท่ี 450,000 บาทต่อท่าน  ในส่วนของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไม่มี
ค่าตอบแทน  ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะอยูใ่นรูปของเงินเดือนและโบนสั ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและของผูบ้ริหารแต่ละท่าน   รายละเอียดค่าตอบแทนเปิดเผยอยูใ่นส่วนการจดัการ 
หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหาร 

 
5.8 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

 
บริษทัไดส้นบัสนุน และส่งกรรมการของบริษทัเขา้รับการอบรมหลกัสูตร ของสถาบนัส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปวา่ กรรมการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ฐานะกรรมการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   ทั้งน้ีหากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เขา้ดาํรงหนา้ท่ี 
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ทางบริษทัจะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็น
ผูส้รุปขอ้มูลต่างๆ ใหก้รรมการท่านใหม่ไดเ้ขา้ใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้าง และการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ีจะมีการเรียนเชิญกรรมการท่านใหม่เขา้ชมเยีย่มชมกิจการ เพื่อใหเ้ขา้ใจการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัมากยิง่ข้ึน     

ในส่วนของผูบ้ริหาร บริษทัมีนโยบายในการพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั โดยส่งเขา้รับการศึกษา

เพิ่มเติมในหลกัสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และหลกัสูตร Mini-MBA เป็นตน้ 


