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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยเสริ มสร้างให้บริ ษทั มีระบบที่มีประสิ ทธิภาพ

และเป็ นพื้นฐานของการเติบโต

อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ซึ่งบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดนโยบายในด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้

1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักและเคารพสิ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ เสมอ ไม่วา่ จะเป็ นสิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุ น้ สิ ทธิ
การมีส่วนแบ่งกําไรของกิจการ

สิ ทธิในการได้รับข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ

สิ ทธิในการเข้าร่ วม

ประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี

โดยจะจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม

พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการประชุมแก่ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้

พร้อมทั้ง

ประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน นอกจากนี้บริ ษทั ได้ทาํ การเผยแพร่ หนังสื อ
เชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมบนเวบไซต์ของบริ ษทั ที่ www.lalinproperty.com เป็ นการ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนการประชุม ก่อนที่ผถู ้ ือหุน้ จะได้รับข้อมูลในรู ปแบบเอกสารจากบริ ษทั
ทั้งนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ และเตรี ยม
ตัวล่วงหน้าก่อนมาเข้าร่ วมประชุม โดยบริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อใช้สิทธิ
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น

ให้ขอ้ เสนอแนะ

และร่ วมตัดสิ นใจในประเด็นที่สาํ คัญของบริ ษทั

รวมทั้งตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
โดยในชุดหนังสื อเชิญประชุมนั้นบริ ษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ แผนที่จดั การประชุม วาระ
การประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุม นอกจากนี้ใน
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ชุดหนังสื อเชิญประชุม บริ ษทั ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบถึงกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ไม่วา่ จะ
เป็ น ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ประชุม

กฏเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วม

ขั้นตอนและเอกสารที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องนํามาแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมทั้งกรณี ที่มาประชุมด้วยตนเอง

และการมอบฉันทะ ตลอดจนได้แนบแบบหนังสื อมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้

ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่

ได้รับมอบฉันทะในวันประชุม ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุม ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบอํานาจให้
คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้
นอกจากนี้เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้กาํ หนด วัน
เวลา และสถานที่จดั การประชุมอย่างเหมาะสม

โดยบริ ษทั จะไม่จดั การประชุมขึ้นในช่วงวันหยุดทําการ

ของธนาคารพาณิ ชย์ และจะจัดให้มีการประชุมขึ้นในช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. รวมถึงเลือกสถานที่จดั การ
ประชุมในจุดที่มีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางของผูถ้ ือหุน้ โดยการประชุมที่ผา่ นมาทุกครั้งบริ ษทั ได้
เลือกจัดการประชุมในสถานที่ซ่ ึงใกล้กบั สถานีรถไฟฟ้ามาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผู ้
และในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ได้เปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียน

ถือหุน้ ทุกท่านในการเข้าร่ วมประชุม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ในการลงทะเบียนก่อน
เริ่ มประชุม รวมถึงการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มาร่ วมประชุมด้วย
บริ ษทั ให้สิทธิผถู ้ ือหุ น้ ที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังการประชุมได้เริ่ มไปแล้ว

โดยผูถ้ ือหุ น้ มี

สิ ทธิออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเลือก

กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยในหนังสื อเชิญประชุมจะมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และการทํางานของ
บุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ตลอดจนสัดส่ วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั จํานวน
ครั้งที่เข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา

โดยแนบไปให้ผถู ้ ือหุน้ เพื่อให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการ

ตัดสิ นใจในการลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
ในการดําเนินการประชุมฯ แต่ละครั้ง บริ ษทั ให้โอกาสผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้เวลา
อภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ

โดยประธาน กรรมการ และผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญกับทุกคําถามและ

ดําเนินการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง
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ครบถ้วน และสรุ ปคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งนี้บริ ษทั ได้เชิญผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ซี
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัดเพื่อเข้าร่ วมสังเกตุการณ์ และความโปร่ งใสในการรวบรวมคะแนน ด้วยทุกครั้ง
โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจัดส่ งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วันตามที่กฏหมายกําหนด และนําขึ้นบนเวบไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่สนใจสามารถเข้าไป
ศึกษาและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 กรรมการของบริ ษทั ทั้ง 7 ท่านได้เข้าร่ วมการ
ประชุมครบถ้วน โดยประธานกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดด้านการเงิน

ตลอดจนผูบ้ ริ หารสู งสุ ดในแต่ละสายงานสําคัญได้เข้าร่ วมการประชุมอย่าง

ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
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2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ โดยได้จดั ทําเอกสารเกี่ยวกับการประชุมผู ้
ถือหุ น้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
มาประชุม และออกเสี ยงลงมติแทน โดยในการจัดส่ งชุดหนังสื อเชิญประชุมทุกครั้ง บริ ษทั ได้มีการจัดส่ ง
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้ และเสนอชื่อกรรมการ
อิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 คนเพือ่ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีอากร
แสตมป์ ณ จุดลงทะเบียนหน้างานประชุมฯ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอากร
แสตมป์ มา
สําหรับในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังจากที่ได้ช้ ีแจงรายละเอียดของแต่ละวาระแล้ว จะเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง และได้จดั
ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงเพือ่ แจกให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เพื่อใช้ลงคะแนนเสี ยงโดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง และบริ ษทั ได้จดั ให้มีการแยกเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญออกจากกัน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้
ได้ใช้สิทธิออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องที่เป็ นอิสระจากกัน อาทิเช่นในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริ ษทั ได้แยก
เรื่ องให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิออกเสี ยงแต่งตั้งกรรมการได้เป็ นรายบุคคล โดยจะดําเนินการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกคน
นอกจากนี้ บริ ษทั มีนโยบายห้ามกรรมการ และผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั ฯ
ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
โดยมีวิธีการดูแลผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่น ดังนี้
 ดําเนินการแจ้งกรรมการ และผูบ้ ริ หาร ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริ ษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 ดําเนินการส่ งหนังสื อเวียนแจ้งให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ทราบว่า กรรมการและผูบ้ ริ หารที่
ได้รับทราบข้อมูลภายใน
ที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยง หรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ทั้งนี้เพือ่ ดําเนินการควบคุมดูแลและตรวจสอบการ
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ดําเนินการดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ผบู ้ ริ หารที่มีหน้าที่จดั ทํารายงานการถือครองและ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แจ้งให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
 บริ ษทั กําหนดให้กรรมการของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งจัดทํารายงานการซื้อขายหุน้ ของบริ ษทั ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
 ทั้งนี้หากมีการกระทําอันฝ่ าฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น บริ ษทั จะถือเป็ นความผิดทาง
วินยั ตามระเบียบข้อบังคับการทํางานของบริ ษทั
โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสื อ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้
พ้นสภาพการเป็ นพนักงาน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)

หน้ า 6

3. บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ไม่วา่ จะ
เป็ น ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พนักงาน ตลอดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือกันระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งนี้เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ในระยะยาวของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ลูกค้า :
1. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน ตลอดถึงการให้บริ การที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นดังเช่น
ปณิ ธานของบริ ษทั ว่า “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี”
2. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของสิ นค้า โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีส่วนงานวิจยั
ผลิตภัณฑ์ข้ ึน เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า และนํามาพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของ
สิ นค้าอย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษทั ได้จดั ให้มีการตรวจคุณภาพบ้านจากผูร้ ับเหมาอย่างรัดกุม โดยการตรวจรับงานนั้นมี
การควบคุม ทั้งจากผูค้ วบคุมงาน หัวหน้าควบคุมงาน วิศวกร และผูจ้ ดั การโครงการสาย
ก่อสร้าง ตามลําดับ นอกจากนี้เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพบ้าน บริ ษทั ได้จดั ให้มีทีม QC
กลางขึ้น เพื่อเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านอีกด้วย
4. เพื่อให้บริ การหลังการขายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บริ ษทั ได้จดั ตั้งหน่วยงาน Customer
Relationship Management (CRM) ขึ้น เพื่อดูแลปั ญหาต่างๆ ให้กบั ลูกค้า ตลอดจนจัด
กิจกรรมต่างๆ ขึ้นในแต่ละโครงการของบริ ษทั
5. บริ ษทั ได้สื่อสารกับทางลูกค้า ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั รวมถึงวารสารราย
ไตรมาสเพื่อแจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า
 ผูถ้ ือหุน้ :
1. บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ น้ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่ดี และการ
เจริ ญเติบโตในมูลค่าของบริ ษทั ในระยะยาว (Maximize Long Term Shareholder’s
Wealth)
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2. บริ ษทั ได้สื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ ผ่านทางช่องทาง Website ของบริ ษทั เพือ่ แจ้งข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวที่สาํ คัญของบริ ษทั อาทิเช่น รายละเอียด และเอกสารประกอบการจัดประชุมผู ้
ถือหุ น้ เป็ นต้น
3. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ และนักลงทุน สามารถสอบถามข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่
สงสัยมายังบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ หรื อการสอบถามในที่ประชุมฯ
 เจ้าหนี้ :
1. บริ ษทั ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ มื ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
เจ้าหนี้ทางการค้า เจ้าหนี้สถาบันการเงินต่างๆ และเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ กูข้ องบริ ษทั เป็ นต้น
2. บริ ษทั มีการบริ หารงานอย่างรัดกุม โดยพิจารณาประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ส่ งผลให้บริ ษทั
เป็ นเพียงไม่กี่บริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่ไม่เคยผิดนัดชําระหนี้ และเข้าสู่
กระบวนการฟื้ นฟูกิจการกับสถาบันการเงินใดๆ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540
 คู่คา้ :
1. บริ ษทั มีการสร้างความร่ วมมือระหว่างกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คู่คา้ อย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น การร่ วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตหลังคาที่เป็ นสี เฉพาะของบริ ษทั และการร่ วมมือ
กับทางธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ในการให้อตั ราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าของบริ ษทั เป็ นต้น
2. บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยมีมาตรฐานใน
การจ่ายเงินคู่คา้ อย่างตรงเวลาทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา
 คู่แข่ง :
1. บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทาง

2. บริ ษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นมืออาชีพ ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับของ
คู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล โดยในตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทใดๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับคูแ่ ข่งทางการค้า
 พนักงาน :
1. บริ ษทั ให้ความสําคัญกับพนักงานโดยถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่า
โดยมีการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็ นธรรม
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2. บริ ษทั ได้จดั สวัสดิการต่างๆ ให้กบั พนักงาน อาทิเช่น สวัสดิการเงินกูย้ มื เพื่อซื้อที่อยูอ่ าศัย
กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ การจัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การจัดทําบัตรประกัน
สุ ขภาพให้กบั พนักงานทุกคน ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณี ต่างๆ อาทิเช่น อุปสมบท
มงคลสมรส คลอดบุตร เจ็บป่ วย ที่อยูอ่ าศัยประสบภัยภิบตั ิ และกรณี ที่บิดา มารดา บุตร คู่
สมรส หรื อพนักงานเสี ยชีวติ
3. บริ ษทั ได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงความ
จําเป็ นและวางแผนการฝึ กอบรมประจําปี ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถ ให้แก่พนักงานของบริ ษทั และนอกจากการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตาม
แผนการฝึ กอบรมประจําปี แล้ว บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสู ง (Star) ไว้โดยเฉพาะ (Individual Development Programs) เพื่อเพิม่ พูนความรู ้
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และสามารถปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ในอนาคตต่อไป
รวมทั้งพนักงานเข้าใหม่ทุกคน จะต้องผ่านหลักสู ตรการอบรม
ปฐมนิเทศน์
ซึ่งจะมีการอบรมให้ในเรื่ องของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
จริ ยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของพนักงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความ
เข้าใจแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ อาทิเช่น นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ , การปลูกจิตสํานึกทางด้านคุณภาพ การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม, การปฏิบตั ิตามกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, และช่องทางในการ
ร้องเรี ยนเมื่อพบการกระทําผิดต่างๆ เป็ นต้น (รายละเอียดการฝึ กอบรมในปี ที่ผา่ นมา อยู่
ในหัวข้อ “บุคคลากร” ในรายงาน 56-1 ของบริ ษทั )
4. บริ ษทั ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทาํ งาน โดยได้จดั ให้มีการ
ซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรม 5 ส และมีการตรวจเช็คลิฟท์โดยสารใน
อาคารเป็ นประจําทุกเดือน
5. บริ ษทั มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ในแต่ละปี ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานระยะยาวของ
บริ ษทั ผ่านโปรแกรม ESOP และการวัดผลการปฏิบตั ิงานตาม Balanced Scorecard
 สื่ อมวลชน :
1. บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่ อสารไป
ยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ โดยบริ ษทั ได้จดั ให้มีโครงการ
ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน อาทิเช่น การพาเยีย่ มชมโครงการของบริ ษทั
การร่ วมกันดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม เป็ นต้น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด (มหาชน)
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 ชุมชน และสังคม :
1. บริ ษทั คํานึงถึงสังคมและ ชุมชน จึงเข้าร่ วมดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคมอย่าง
สมํ่าเสมอ อาทิเช่น การบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิในเหตุการณ์ต่างๆ การ
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนนักศึกษา อย่างสมํ่าเสมอทุกปี เป็ นต้น ตัวอย่างของบาง
กิจกรรมที่ได้ดาํ เนินในปี 2563 ดังเปิ ดเผยอยูใ่ นหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ใน
รายงาน 56-1 ของบริ ษทั
2. บริ ษทั คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยมีการดําเนินธุรกิจที่
คํานึงถึงเรื่ องการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้าน การเลือกใช้วสั ดุ
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนนําเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ เพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้งมีการดําเนินการด้านต่างๆ อย่างเคร่ งครัดในกระบวนการ
ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตั ิตามกฏหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น มีการจัดวางระบบบําบัดนํ้าเสี ยทั้งในส่ วนของ
บําบัดในครัวเรื อน ตลอดจนมีการบําบัดโดยบ่อบําบัดรวมอีกครั้ง เพื่อให้มนั่ ใจว่านํ้ามี
คุณภาพที่เหมาะสม ก่อนปล่อยนํ้าออกจากโครงการจัดสรร (รายละเอียดเพิ่มเติมด้าน
สิ่ งแวดล้อม ปรากฏในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ในรายงาน 56-1 ของบริ ษทั )
ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานของบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับการรักษาสิ่ งแวดล้อมตลอดจนเป็ นการปลูกจิตสํานึกที่ดีในเรื่ อง
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ทางบริ ษทั ได้จดั ให้มีการอบรมในเรื่ องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมให้กบั
พนักงานของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี (รายละเอียดการฝึ กอบรมในปี ที่ผา่ นมา อยูใ่ นหัวข้อ
“บุคคลากร” ในรายงาน 56-1 ของบริ ษทั )
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่ วน สามารถติดต่อ
ร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแส ในกรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมของบริ ษทั หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอรัปชัน่
การกระทําผิดกฏหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อนโยบายของบริ ษทั ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่
อยูด่ า้ นล่าง เพือ่ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ไต่สวนหาข้อเท็จจริ ง ดําเนินการตามกระบวนการที่บริ ษทั
กําหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั หากมีประเด็นที่สาํ คัญ
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริ ษทั ลลิล พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 222/2 ชั้น 2 อาคารลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี (อาคาร 2)
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5 # 310 โทรสาร 0-2377-9656
สําหรับพนักงาน บริ ษทั มีมาตรการ และกระบวนการในการจัดการ เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ
กลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง โดยมีช่องทางติดต่อกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้โดยไม่เปิ ดเผยผู ้
แจ้ง ซึ่งหากพนักงานพบการกระทําผิด การทุจริ ตคอรัปชัน่ หรื อการกระทําผิดจริ ยธรรมขององค์กร โดย
บริ ษทั จะมีการนําข้อร้องเรี ยนดังกล่าว

เข้าสู่ กระบวนการพิจารณา

โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ความผิดเพื่อสื บสวนหาข้อเท็จจริ ง และหากพบว่ามีการกระทําผิดจริ ง จะนําเรื่ องเข้าสู่ คณะกรรมการการ
พิจารณาโทษ ซึ่งจะมีมติกาํ หนดบทลงโทษตามความรุ นแรงของความผิดต่อไป ทั้งนี้บริ ษทั มีกระบวนการ
ในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะเก็บข้อมูลและชื่อของผูแ้ จ้งเบาะแสเป็ นความลับ โดยจะเปิ ดเผยเฉพาะ
ข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ นแก่คณะกรรมการพิจาณาความผิด หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อเป็ น
การสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู ้ ้องเรี ยน
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4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญเกี่ยวกับบริ ษทั ทั้งข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่ งใส แก่ผลู ้ งทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเท่า
เทียมกัน โดยได้มอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบงานทางด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ น
ตัวแทนในการสื่ อสารกับผูล้ งทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเผยแพร่ ข่าว
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดงานแถลงผลประกอบการต่อนักวิเคราะห์ การแถลงข่าวผ่าน
สื่ อมวลชน โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Website ของบริ ษทั
โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จะทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานในการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาํ คัญ และตอบข้อซักถามต่อนักลงทุน
ดําเนินงานที่สาํ คัญได้ผา่ นทางเวบไซต์ของบริ ษทั ที่

ทั้งนี้นกั ลงทุนสามารถดูขอ้ มูลงบการเงิน และผลการ
www.lalinproperty.com

หรื อติดต่อขอข้อมูลจาก

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 222/2 ชั้น 2 อาคารลลิลพร็ อพเพอร์ต้ ี
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2732-1041-5 # 204, 202 โทรสาร 0-2377-9656
Email : natthakrit.p@lalinproperty.com, akepol.r@lalinproperty.com
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี

แสดง

รวมทั้งเปิ ดเผยถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจนจํานวนครั้งของการ
ประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา

ตลอดจนเปิ ดเผยค่าตอบแทน

ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทั้งในรู ปค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน และ
ค่าตอบแทนในรู ปอื่นๆ ไว้ในรายงานประจําปี และรายงาน 56-1
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คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ
โดยกําหนดให้ตอ้ งมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็ นประจําทุกปี รวมทั้งได้กาํ หนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน โดยหากมีการทํารายการระหว่าง
กัน จะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติ ในราคาตลาดซึ่ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย

โดยรายการระหว่างกันจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน

และการได้มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั ทุกท่าน
ประสบการณ์การทํางานจากหลากหลายสาขา

ประกอบไปด้วยผูม้ ีความรู ้

ความสามารถ

และ

โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ทําหน้าที่ในการกําหนด

วิสยั ทัศน์ พันธกิจของบริ ษทั และพิจารณาให้ความเห็นชอบทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์
และเป้าหมายของบริ ษทั เพื่อให้ฝ่ายบริ หารนําไปใช้เป็ นกรอบในการจัดทําแผนธุรกิจ แผนสนับสนุน และ
งบประมาณ เป็ นประจําทุกปี โดยได้มีการนําระบบตัวชี้วดั ผลปฏิบตั ิงาน (KPIs) มาใช้เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงาน

ซึ่งในปี 2563 ที่ผา่ นมาได้มีส่วนร่ วมในการพิจารณาทบทวน และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ พันธกิจ

จริ ยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ และกลยุทธ์ของบริ ษทั เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินการปฏิบตั ิงานว่าฝ่ ายจัดการมีการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณที่กาํ หนด
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน

คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มี

การกําหนดบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาแลพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ ยง
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน่ และกรรมการผูจ้ ดั การไว้อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 ท่าน

และกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร 4 ท่าน โดยในจํานวนนี้เป็ นกรรมการที่เป็ น

อิสระ และทําหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด จึงมีอาํ นาจในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริ ษทั และถ่วงดุลอํานาจกรรมการท่านอื่นๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยในส่วนของประธานกรรมการของบริ ษทั เป็ นคนละบุคคลกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมี
อํานาจแยกกันเพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริ หารงานประจํา
ออกจากกัน
กรรมการอิสระมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด

ซึ่งไม่มี

ที่จะส่ งผลให้ขาดซึ่งการทําหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
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โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเทียบเท่า
ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรร
หา โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ทั้งความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญให้มีความหลายหลายจากหลากหลายวิชาชีพ (Board Diversity) โดยให้ความสําคัญต่อผู ้
ที่มีทกั ษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ ความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อธุรกิจ โดยไม่จาํ กัดหรื อแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ หรื อความแตกต่างใดๆ ตลอดจนพิจารณาความจําเป็ น
ต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยงั ขาดอยู่ โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) เพื่อ
ผสานความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์แก่การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ

รวมทั้งเพื่อให้กรรมการมีเวลา

อย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการไม่
ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนเกินกว่า 3 บริ ษทั ในเวลาเดียวกัน โดยในปัจจุบนั นี้ ไม่มี
กรรมการที่รายงานว่าเป็ นกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนมากกว่า 3 บริ ษทั ในเวลาเดียวกัน
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 15 กําหนดให้กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี

ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

จากปั จจุบนั ซึ่งบริ ษทั มีคณะกรรมการทั้งสิ้ น 7 ท่าน จะทําให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดํารงตําแหน่งได้
คราวละ 3 - 4 ปี และเมื่อครบกําหนดออกตามวาระ จะมีการพิจารณาเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า
มาเป็ นกรรมการแทน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ โดยทั้งนี้อาจ
พิจารณาเลือกกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระ กลับมาเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกได้
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้ารับตําแหน่งเป็ นครั้งแรก บริ ษทั ได้มีการจัดเตรี ยม
เอกสารข้อมูล และบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั เพื่อให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าใจในธุรกิจของบริ ษทั
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริ ษทั ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อยทิ้งสิ้ น 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ,
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยติดตามการ
ทํางาน ด้านต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังเปิ ดเผยอยูใ่ นส่ วนการจัดการ หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
โดยทําหน้าที่พิจารณา ให้ความเห็นชอบ และกําหนดวิสยั ทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ ทิศทางการดําเนินงาน เพื่อให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทาง
เดียวกัน ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาตั้งเป้าหมายธุรกิจ ทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกล
ยุทธ์ ให้มีความเหมาะสม ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษทั ที่กาํ หนดไปปฏิบตั ิใช้
5.3.2 คณะกรรมการได้จดั ทํา และให้ความเห็นชอบ นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษทั นโยบายจริ ยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรบาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ของบริ ษทั ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยได้ต้ งั คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อทบทวน และคอย
ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาํ หนด โดยรายงานสรุ ปต่อคณะกรรมการบริ ษทั ปี ละ 2 ครั้ง โดยใน
ปี 2563 คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ให้มีความเหมาะสม
เพิ่มเติม ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ส่งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามจริ ยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณ โดยกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั โดยได้สื่อสารแนวทางปฏิบตั ิ และติดตาม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางและแนวทางต่างๆ อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การ
สื่ อสารแนวทางปฏิบตั ิกบั พนักงานทุกคนผ่านช่องทาง E-mail, การสื่ อสารผ่านวารสารของบริ ษทั , การ
ติดตาม คอยสอดส่ อง ควบคุมผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น
ผูต้ ิดตาม ตรวจสอบ การปฏิบตั ิตามคู่มือจรรบาบรรณสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยรายงาน
สรุ ปผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบพร้อมรายงานการตรวจสอบภายใน
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5.3.3 คณะกรรมการได้จดั ทํานโยบายบริ หารความเสี่ ยง โดยได้พิจารณา ประเมินความ
เสี่ ยงด้านต่างๆ ของบริ ษทั และกําหนดมาตรการในการป้องกัน และบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อคอยสนับสนุน ติดตาม กระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยง เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั
5.3.4 คณะกรรมการมีหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ
รักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ พร้อมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส
5.3.5 คณะกรรมการมีอาํ นาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็ นกรรมการชุด
ย่อยเพื่อดําเนินการอย่างหนึ่งหรื ออย่างใด เว้นแต่เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
5.3.6 ในรายการที่กรรมการหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั ฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อ
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น
5.3.7 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5.3.8 จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้ นสุ ดรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
5.3.9 ห้ามประกอบกิจการหรื อเข้าเป็ นหุ น้ ส่วนหรื อเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบุคคลอื่นที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่
จะมีมติแต่งตั้ง
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษทั มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ โดยประธานคณะกรรมการได้ส่งเสริ ม
ให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมแต่ละครั้ง ในการบรรจุ
วาระการประชุม บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้กรรมการได้เสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุม โดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบในการกําหนดระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ทาง
เลขานุการบริ ษทั จะมีการประสานกับกรรมการทุกท่านและกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี
และจะดําเนินการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานผลการประชุมครั้งก่อน ให้กบั
คณะกรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการประชุม ทั้งนี้ได้มีการกําหนดให้กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่
กรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น โดยได้กาํ หนดองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมจะต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ในทุกๆ ปี บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการอิสระมีการประชุมร่ วมกันเอง และ/หรื อ
ประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบภายใน และ/หรื อประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
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ร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ ที่อยูใ่ นความสนใจได้อย่างเต็มที่

โดยในปี 2563 ได้มีการ

ประชุมระหว่างกรรมการอิสระ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมทั้งสิ้ น 1 ครั้ง
ในการประชุมแต่ละครั้งมีการบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และได้ให้คณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวทุกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มี
การประชุมรวมทั้งสิ้ น 5 ครั้ง ซึ่งเป็ นการประชุมตามวาระปกติจาํ นวน 4 ครั้ง และประชุมอีกหนึ่งครั้งในช่วง
ปลายปี เพื่อร่ วมกันประเมินผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา ตลอดจนร่ วมกันพิจารณาทบทวน และกําหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษทั ในระยะ 3 - 5 ปี รวมถึงอนุมตั ิให้ความเห็นชอบทิศทางในการ
ดําเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั สําหรับปี ถัดไป ทั้งนี้รายละเอียดการเข้า
ร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิ ดเผยอยูใ่ นหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริ ษทั
มีการประเมินผลงานตนเองเป็ นประจําทุกปี
เพื่อให้คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน และปั ญหา เพื่อนําผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั โดยมีการประเมินทั้งเป็ นรายบุคคล และทั้งคณะ โดยได้
ใช้แบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยในแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการมีเนื้อหาในการประเมินครอบคลุมด้านต่างๆ 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้าง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การ
ประชุมคณะกรรมการ (4) การทําหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ (6) การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร และในแบบการประเมินของคณะกรรมการรายบุคคล มีเนื้อหา
ในการประเมินครอบคลุมด้านต่างๆ 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู ้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ และการพัฒนา
ตนเอง (2) การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพของคณะกรรมการ (3) ความโปร่ งใสในการดําเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ (4) การอุทิศเวลา และการเข้าร่ วมประชุม
กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล เริ่ มจากในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ทางเลขานุการบริ ษทั จะนําส่ งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ให้กบั
กรรมการทุกท่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ทั้งแบบคณะ และรายบุคคล ซึ่งเมื่อประเมินแล้ว
เสร็ จทางกรรมการจะส่ งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริ ษทั เพือ่ รวบรวมผลคะแนนการประเมินในแต่
ละหัวข้อ โดยจะดําเนินการสรุ ป วิเคราะห์ และนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็ นร้อยละ โดยหากคะแนนมากกว่า
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ร้อยละ 85 = ดีมาก คะแนนช่วงร้อยละ 75 – 85 = ดี คะแนนช่วงร้อยละ 65 – 75 = ค่อนข้างดี คะแนนช่วง
ร้อยละ 55 – 65 = พอใช้ และคะแนนตํ่ากว่าช่วงร้อยละ 55 = ควรปรับปรุ ง
5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยเป็ นการประเมินกรรมการทั้งคณะ โดยมีเนื้อหา และกระบวนการประเมินเช่นดัยวกันกับการประเมิน
คณะกรรมการ โดยเลขานุการของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย จะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งแบบประเมิน และรวบรวม
สรุ ปผลการประเมิน ส่ งให้กบั เลขานุการบริ ษทั เพือ่ สรุ ปและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ต่อไป
5.7 ค่าตอบแทน
การกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั
ได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทั้งนี้สาํ หรับค่าตอบแทนในปี 2563 กรรมการบริ ษทั
ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมครั้งละ 20,000 บาท โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปี
ในส่ วนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปี ที่ 600,000 บาท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายปี ที่ 450,000 บาทต่อท่าน ในส่ วนของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไม่มี
ค่าตอบแทน ในส่ วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารจะอยูใ่ นรู ปของเงินเดือนและโบนัส ซึ่งจะขึ้นอยูก่ บั ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
รายละเอียดค่าตอบแทนเปิ ดเผยอยูใ่ นส่วนการจัดการ
หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
5.8 การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ได้สนับสนุน และส่ งกรรมการของบริ ษทั เข้ารับการอบรมหลักสู ตร ของสถาบันส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปว่า กรรมการมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้หากมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่เข้าดํารงหน้าที่
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ทางบริ ษทั จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ น
ผูส้ รุ ปข้อมูลต่างๆ ให้กรรมการท่านใหม่ได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้าง และการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั
นอกจากนี้จะมีการเรี ยนเชิญกรรมการท่านใหม่เข้าชมเยีย่ มชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของผูบ้ ริ หาร บริ ษทั มีนโยบายในการพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั โดยส่ งเข้ารับการศึกษา
เพิ่มเติมในหลักสู ตรปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (MBA) และหลักสู ตร Mini-MBA เป็ นต้น
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