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สารจากประธานกรรมการ  

บริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) มุงมัไนทีไจะดำนินธุรกิจดยตัๅงอยูบนพืๅนฐานหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนละสิไงวดลຌอม อันจะป็นปัจจัยสำคัญ฿นการสรຌางมูลคาพิไม
อยางยัไงยืน฿หຌกับผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม   

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด฿หຌมีนยบายการกำกับดูลกิจการป็นลายลักษณ์อักษรครัๅงรก฿นป 2551 ละจัด฿หຌมีการ
ทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการป็นประจำทุกป พืไอพัฒนาการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ อยางตอนืไอง ฿นป 2563 
คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมีการทบทวนนยบายการกำกับดูลกิจการ฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอ
วันทีไ 27 กุมภาพันธ์ 2563 พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์การกำกับดูลกิจการทีไกำหนดพิไมติมของสมาคมสงสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทเทย (IOD) ที ไเดຌมีการปรับปรุงหลักกณฑ์การประมิน฿หຌป็นเปตามหลักสากล ขຌอกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนขຌอกำหนดจากหนวยงานกำกับดูลทีไกีไยวขຌอง 

นยบายการกำกับดูลกิจการฉบับทบทวน ป 2563 นีๅ จัดทำขึๅนพืไอป็นคูมือละผยพรบน Website ของบริษัทฯ พืไอ฿หຌ
กรรมการ ผูຌบริหาร ละพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความขຌา฿จละนำมา฿ชຌป็นหลักปฏิบัติอยางครงครัด ดยมีผลตัๅงตวันทีไ 
27 กุมภาพันธ์ 2563 ป็นตຌนเป ทัๅงนีๅบริษัทฯ ชืไอมัไนวากรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกคน จะยึดมัไน฿นการปฏิบัติงาน
ภาย฿ตຌนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีพืไอการติบตทีไยัไงยืนตอเป 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ดຌวยตระหนักดีวาการกำกับดูลกิจการทีไดี ป็นปัจจัย฿นการสริมสรຌาง฿หຌองค์กรมีระบบการบริหารจัดการทีไมีประสิทธิภาพ ละ
ยังสะทຌอนถึงมาตรฐาน ความปรง฿ส฿นการบริหารจัดการ ซึไงจะป็นรากฐาน฿หຌการจริญติบตของบริษัทฯ ป็นเปอยางยัไงยืน 
อีกทัๅงสรຌางความชืไอมัไนกผูຌถือหุຌน  นักลงทุนทัๅง฿นละตางประทศ รวมเปถึงผูຌ฿หຌการสนับสนุนของบริษัทฯ เมวาจะปน็ลูกคຌา 
ตลอดจนสถาบันการงินตาง โ บริษัทฯ จึงเดຌนำหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีตามทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนดมา
พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานละถือป็นนยบายทีไสำคัญอยางหนึไง฿นการดำนินธุรกิจ  

ทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินยบายการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ พืไอผยพร฿หຌคณะกรรมการ ผูຌบริหาร 
ตลอดจนพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เดຌรับทราบละถือปฏิบัติอยางทัไวถึง ดยบริษัทฯ เดຌพิจารณาทบทวนนยบายการกำกับ
ดูลกิจการป็นประจำทุกป พืไอ฿หຌกิดความหมาะสมละสอดคลຌองกับนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กฎหมาย กฎระบียบทีไ
กีไยวขຌอง ละพืไอป็นการสงสริม฿หຌมีการปฎิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการอยางครงครัด นยบายการกำกับดูลกิจการ
มีนืๅอหาครอบคลุมถึง 

1. สิทธิละความทาทียมกันของผูຌถอืหุຌน 

2. บทบาทผูຌมีสวนเดຌสีย 

3. การปຂดผยขຌอมลูละความปรง฿ส 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ 

5. การควบคุมภาย฿นละการบริหารความสีไยง   

ทัๅงนีๅ  บริษัทฯ  มีการผยพรนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีดังกลาวผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com  

1. สิทธแิละความเทาเทียมกนัของผถูอืหนุ 

1.1   สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญละคำนึงถึงสิทธิทีไทาทียมกันของผูຌถือหุຌนทุกราย ดยผูຌถือหุຌนทุกรายมีสิทธิดังนีๅ 

▪ สิทธิเดຌรับ฿บหุຌนละสิทธิการอน 

▪ สิทธิ฿นการรับทราบขຌอมูลขาวสารอยางพียงพอละทันวลา 

▪ สิทธิ฿นการรับสวนบงกำเรรวมกันอยางสมอภาค 

▪ สิทธิ฿นการขຌารวมประชุมละออกสียงลงคะนนพืไอตัดสิน฿จ฿นการปลีไยนปลง฿นนยบายทีไสำคัญ
ของบริษัทฯ  ละสิทธิของผูຌถือหุຌนทีไคณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองขอความหในชอบจากทีไประชุมผูຌถือหุຌน 

▪ สิทธิ฿นการลือกตัๅงละถอดถอนกรรมการละ฿หຌความหในชอบ฿นการตงตัๅงผูຌสอบบัญชีอิสระ 

▪ สิทธิทีไจะสดงความคิดหใน฿หຌขຌอสนอนะ ละรวมพิจารณาตัดสิน฿จ ตลอดจนตัๅงคำถาม฿นทีไประชุมผูຌ
ถือหุຌน 

▪ สิทธิตามกฎหมายอืไน โ  
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นอกหนือจากสิทธิขัๅนพืๅนฐานของผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ ยังดำนินการ฿นรืไองตาง โ ดังตอเปนีๅ 

1.1.1  การประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ภาย฿นวลาเมกิน  4 ดือน นับตวันสิๅนสุดรอบระยะวลา
บัญชีตามทีไกฎหมายกำหนด ละ฿นบางกรณีทีไมีความจำป็นรงดวนตຌองสนอวาระปน็กรณีพิศษซึไงป็นรืไองทีไ
กระทบหรือกีไยวขຌองกับผลประยชน์ของผูຌถือหุຌน ทีไตຌองเดຌรับการอนุมัติจากผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ จะรียก
ประชุมวิสามัญผูຌถือหุຌนป็นกรณีเป 

กอนวันประชุมผูถือหุน 

▪ บริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนทุกรายสามารถสนอรืไองพืไอพิจารณาบรรจุป็นวาระการ
ประชุม ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลอืกตัๅงป็นกรรมการ พรຌอมทัๅงปຂดอกาส฿หຌผูຌ
ถือหุຌนทุกรายสงคำถามลวงหนຌากอนวันประชุมผานทาง E-mail หรือ Fax. ของบริษัทฯ  

▪ บริษัทฯ มีนยบาย฿นการอำนวยความสะดวกละสงสริม฿หຌผูຌถือหุຌน ดยฉพาะนักลงทุน
สถาบันขຌารวมประชุมผู ຌถือหุ ຌน ดยบริษัทฯ เดຌกำหนดวัน วลา ละสถานที ไประชุมทีไ
หมาะสม พืไอ฿หຌความสะดวก฿นการขຌารวมประชุมของผูຌถือหุຌน ละ฿นวันทีไประชุมยังปຂด฿หຌผูຌถือ
หุຌนสามารถลงทะบียนลวงหนຌากอนการประชุมอยางนຌอย 2 ชัไวมง พืไอ฿หຌมีวลาพียงพอสำหรับ
ผูຌถือหุຌนเดຌลงทะบียนอยางครบถຌวน กอนการริ ไมประชุม นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีการ
ลงทะบียนดย฿ชຌวิธีบาร์คຌด (Barcode) พืไอความสะดวกรวดรใว฿นการลงทะบียนดຌวย 

วันประชุมผูถือหุน 

▪ ฿นการประชุมผูຌถือหุຌนทุกครัๅง  คณะกรรมการบริษัทฯ จะขຌารวมประชุมอยางนຌอย 8 ทาน ซึไง
ประกอบดຌวยกรรมการตรวจสอบอยางนຌอย 2 ทาน นอกจากนีๅประธานกรรมการ  ประธาน
กรรมการชุดยอยทุกคณะ ละประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร จะขຌารวมประชุมทุกครัๅงพืไอรับฟัง
ความคิดหในละตอบขຌอซักถามของทีไประชุมผูຌถือหุຌน 

▪ กอนริ ไมการประชุม  ประธาน฿นทีไประชุมชีๅจงหลักกณฑ์การลงคะนน฿นทุกวาระ฿หຌ
รับทราบอยางละอียด  รวมถึงการ฿ชຌบัตรลงคะนน การนับคะนน  ละการปຂดผยผลการ
นับคะนน฿หຌทีไประชุมทราบ  

▪ ระหวางการประชุม  ประธาน฿นทีไประชุมปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมประชุมทุกรายสดงความ
คิดหใน ขຌอสนอนะ ถามคำถาม฿นตละวาระ ละ฿หຌวลาอภิปรายอยางหมาะสมพียงพอ  
ดยประธานกรรมการ  ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ละผูຌบริหาร
ของบริษัทฯ ฿หຌความสำคัญกับทุกคำถามละตอบขຌอซักถามอยางชัดจนละตรงประดในกอน
การลงคะนนหรือมีมติ฿นตละวาระซึไงการลงคะนนป็นเปดยอิสระ  ปรง฿ส  

▪ บริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการบันทึกการประชุมอยางป็นลายลักษณ์อักษร  ดยระบุถึงการจຌง
หลักกณฑ์การลงคะนน  การ฿ชຌบัตรลงคะนน  ละการนับคะนน฿หຌผูຌถือหุຌนทราบกอน
ริไมการประชุม ละมติของทีไประชุมเวຌ฿นรายงานการประชุม มีการบันทึกจำนวนคะนนสียง
ทีไเดຌรับ฿นตละวาระอยางชัดจนวาหในชอบ เมหในชอบ หรืองดออกสียง ละบัตรสีย ป็น
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จำนวนทา฿ดอยางชัดจน รวมถึงประดในคำถามคำตอบละขຌอคิดหในทีไสำคัญ฿นตละวาระ
ดยละอียด ครบถຌวน ละจัดกใบพืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถตรวจสอบเดຌ  

▪ บริษัทฯ มีการจัดสงจดหมายขาวมติทีไประชุมเปยังตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย฿นวัน
ดียวกับประชุมผูຌถือหุຌน พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลผยพรตอผูຌถือหุຌนละนักลงทุน ละจัดทำรายงาน
การประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ลຌวสรใจภาย฿น 14 วัน นับตวันประชุมละสง฿หຌตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทยละกระทรวงพาณิชย์ภาย฿นระยะวลาทีไกฎหมายกำหนด พรຌอม
ทัๅงเดຌผยพรบนวใบเซต์ของบริษัท อีกทัๅงมีการบันทึกภาพการประชุม฿นลักษณะสืไอวีดีทัศน์
พรຌอม฿หຌบริการผยพรกผูຌถือหุຌนทีไสน฿จ 

1.1.2  โครงสรางการถือหุน 

ครงสรຌางการถือหุຌนของบริษัทฯ มีความชัดจน ปรง฿ส เมซับซຌอน ละเมมีการถือหุຌนบบเขวຌหรือบบปຂรามิด 
ดยจกจงครงสรຌางที ไสดงถึงผู ຌถ ือหุ ຌนราย ฿หญ 10 รายรก ผ านทาง Website ของบร ิษ ัทฯ ทีไ  
www.noblehome.com  

1.2   การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

1.2.1 การใชสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

นอกจากสิทธิของผูຌถือหุຌนลຌว บริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญละคารพสิทธิของผูຌถือหุຌนทุกรายอยางสมอภาค พืไอ
สดง฿หຌหในถึงการปฏิบัติตอผูຌถือทุกรายอยางทาทียมกัน บริษัทฯ จึงปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนทุกรายสามารถ
สนอรื ไอง พืไอพิจารณาบรรจุป็นวาระการประชุม ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅง ป็น
กรรมการ฿นการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ลวงหนຌากอนวันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ละพืไอความ
ปรง฿ส บริษัทฯ เดຌกำหนดวัตถุประสงค์ ละหลักกณฑ์การสนอรืไองพืไอพิจารณาบรรจุป็นวาระการประชุม 
ละสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงป็นกรรมการ เวຌอยางชัดจนละปຂดผยบน Website บริษัทฯ 
ทีไ www.noblehome.com  

กอนวันประชุมผูถือหุน 

▪ กอนการประชุมผู ຌถือหุ ຌนทุกครั ๅง บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือชิญประชุมผู ຌถือหุ ຌน ดยมี
รายละอียดวาระการประชุมพรຌอมทั ๅงรายละอียดกี ไยวกับการประชุม ความหในของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการตรวจสอบ (ถຌามี) ฿นตละวาระการประชุมทัๅง
ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ฿หຌกผูຌถือหุຌนทุกรายเมนຌอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ละฆษณา
คำบอกกลาวนัดประชุม฿นหนังสือพิมพ์ 3 วันติดตอกันละเมนຌอยกวา 3 วันกอนวันประชุม  

วันประชุมผูถือหุน 

▪ กรณีผูຌถือหุຌนทีไเมสามารถขຌารวมประชุมดຌวยตนองสามารถมอบฉันทะเดຌ บริษัทฯ เดຌ฿ชຌบบ
หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา ฉบับทีไ 5 พ.ศ. 2550 ซึไงมี 3 บบ 
เดຌก บบ ก.  บบ ข.  ละบบ ค. ดยผูຌถือหุຌนสามารถลือกหนังสือมอบฉันทะบบ฿ด
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บบหนึไงกใเดຌ ละสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกลาวเดຌจาก Website ของ
บริษัทฯ  ทัๅงนีๅบริษัทฯ เดຌจัดสงหนังสือมอบฉันทะบบ ข. เปพรຌอมกับหนังสือชิญประชุม
สามัญผูຌถือหุຌนสามัญประจำป ซึไงป็นบบทีไกำหนดรายการตาง โ พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถ
กำหนดทิศทางการออกสียง฿นตละรืไองเดຌวาหในดຌวย เมหในดຌวย งดออกสียง ละยก฿หຌผูຌ
ถือหุຌนสามารถ฿ชຌสิทธิออกสียงลือกตั ๅงกรรมการป็นรายบุคคลเดຌ฿นวาระการลือกตัๅง
กรรมการ บริษัทฯ เดຌสนอชืไอกรรมการอิสระของบริษัทฯ ป็นผูຌรับมอบฉันทะ ละเดຌจຌง
รายละอียดของกรรมการอิสระ฿นหนังสือชิญประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌน
ตงตัๅงป็นผูຌขຌารวมประชุม ละออกสียงลงมติทน฿นการประชุม  

▪ บริษัทฯ ดำนินการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำป ตามลำดับวาระการประชุมทีไจຌง฿หຌผูຌถือหุຌน
ทราบตามหนังสือชิญประชุม ทัๅงนีๅ บริษัทฯ มีหุຌนสามัญพียงประภทดียว ละมีการ฿ชຌบัตร
ลงคะนน  พืไอปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนทุกรายเดຌ฿ชຌสิทธิ฿นการลงคะนนอยางทาทียมกัน 
รวมทัๅงพืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละสามารถตรวจสอบเดຌ  สำหรับวาระการลือกตัๅงกรรมการ 
บริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสามารถลือกตัๅงกรรมการป็นรายบุคคลเดຌ ดยผูຌถือหุຌนคนหนึไง
มีคะนนสียงทากับหนึไงหุຌนตอหนึไงสียง นอกจากนีๅกรณีทีไผูຌถือหุຌนทาน฿ด หรือกลุม฿ดมีสวน
เดຌสีย฿นวาระการตงตัๅงกรรมการ บริษัทฯ จะขอ฿หຌผูຌถือหุຌนทานนัๅนหรือกลุมนัๅนงดออกสียง
ลงคะนน฿นวาระนัๅน 

1.2.2  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  
บริษัทฯ มีนยบายครงครัด฿นการกำกับดูล คณะกรรมการละผูຌบริหาร ฿นการนำขຌอมูลภาย฿นของบริษัทฯ เป
฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัว รวมทัๅงพืไอการซืๅอขายหลักทรัพย์ดยฉพาะ฿นชวง 1 ดือนกอนทีไงบการงินจะผยพร
ตอสาธารณชน อันอาจสงผลกระทบตอการคลืไอนเหวของราคาซืๅอขายหลักทรัพย์ ดังนีๅ 

▪ หຌามมิ฿หຌคณะกรรมการ ละผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรส ละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะของ
ผูຌบริหาร นำขຌอมูลภาย฿นทีไยังมิเดຌปຂดผยตอสาธารณชนเป฿ชຌพื ไอประยชน์สวนตนดย
ดใดขาด 

▪ จຌง฿หຌกรรมการ ละผูຌบริหารทราบถึงภาระหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการจัดทำละปຂดผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ที ไตຌองสงตอตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย ละสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ หากมีการซืๅอหรือขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ พรຌอมทัๅงบทกำหนดทษตามมาตรา 275 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กลาวคือ มีทษปรับเมกิน 500,000 บาท ละปรับอีกเมกินวันละ 
10,000 บาท ตลอดระยะวลาทีไยังมิเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌอง ละกำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหาร
มีหนຌาทีไตຌองสงสำนารายงานนีๅ฿หຌกบริษัทฯ ดຌวย 

▪ พิจารณากำหนดทษผูຌบริหารหากนำขຌอมูลภาย฿นเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตัว  
▪ กำหนด฿หຌผูຌบริหารรายงานการปลีไยนปลงการถือหลักทรัพย์ตอสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ละจัดสงสำนารายงานนีๅ฿หຌกบริษัทฯ ฿นวันดียวกับวันทีไสง
รายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
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1.2.3 ความขัดแยงทางผลประโยชน์และการท ารายการเกี่ยวโยงกัน  

บริษัทฯ มีจตนารมณ์฿นการดำนินธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ปรง฿ส  จึงกำหนด฿หຌถือป็นหนຌาทีไของ
กรรมการ ผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรสละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะ ตຌองปฏิบัติดังนีๅ 

▪ หลีกลี ไยงการขຌาเปมีสวนเดຌสียหรือกี ไยวขຌองกับการดำนินการ฿นลักษณะทีไขัดยຌงกับ
ผลประยชน์กับบริษัทฯ อันจะสงผล฿หຌบริษัทฯ สียผลประยชน์ หรือทำ฿หຌการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพลดลง 

▪ ฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบป็นผูຌรับผิดชอบพิจารณารายการทีไกีไยวยงหรือรายการทีไอาจมี
ความขัดยຌงทางผลประยชน์฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ละกฎระบียบของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ ละตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย 

ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌมัไน฿จวารายการดังกลาวสมหตุสมผลละป็นประยชน์สูงสุดตอบริษัทฯ 

฿นกรณีทีไจำป็นตຌองทำรายการดังกลาวหรือเมสามารถ หลีกลีไยงเดຌ บริษัทฯ จะดูล฿หຌการทำรายการนัๅน โ มี
ความปรง฿ส ทีไยงธรรม สมอหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 
ละป็นธรรมตอผูຌกีไยวขຌอง 

2. บทบาทผมูสีวนไดเสยี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูຌมีสวนเดຌสียกลุมตาง โ  จึงเดຌมีกำหนดวิธีการปฏิบัติพืไอสนองประยชน์
รวมกันทัๅง บริษัทฯ ละผูຌมีสวนเดຌสียทัๅงภาย฿นละภายนอก อาทิชน ผูຌถือหุຌน ลูกคຌา ผูຌบริหาร  พนักงาน  คูขง คูคຌา 
จຌาหนีๅ ภาครัฐละหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนชุมชน สังคมละสิไงวดลຌอม 
ป็นตຌน พืไอ฿หຌกิดความรวมมือกันระหวางบริษัทฯ กับผูຌมีสวนเดຌสียตละกลุม  อันจะป็นประยชน์ตอการดำนินงาน
ละสรຌางความชืไอมัไนตอบริษัทฯ ตลอดจนพิไมศักยภาพละความมัไนคง฿นการขยายกิจการ฿นอนาคตมีรายละอียด
ดังนีๅ 

2.1 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

บริษัทฯ มุงมัไนทีไจะป็นตัวทนทีไดีของผูຌถือหุຌน฿นการดำนินธุรกิจอยางปรง฿ส  มีการจริญติบตทีไมัไนคง  มี
ความสามารถ฿นการขงขัน ดยยึดหลักการดำนินธุรกิจอยางซืไอสัตย์สุจริตละปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยาง
สมอภาค รวมทัๅงมีการปຂดผยขຌอมูลตอผูຌถือหุຌนอยางถูกตຌองครบถຌวน บริษัทฯ จึงจัด฿หຌมีการผยพรขຌอมูล
ขาวสารละสารสนทศตาง โ  ผานทาง  Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com  (รายละอียด
ปรากฏ฿นขຌอ 3. รืไองการปຂดผยขຌอมูลละความปรง฿ส)  

2.2 ความสัมพันธ์กับลูกคา  
บริษัทฯ ดำนินนยบายพืไอการปกปງองผลประยชน์ของลูกคຌาซึไงอยู฿นฐานะทัๅงป็นผูຌมีสวนเดຌสียละป็น
ผูຌสนับสนุนป็นสำคัญ ดยบริษัทฯ ตัๅงปງาหมายละปลูกฝงัอบรม฿หຌพนักงานทุกคน฿นองค์กรขຌา฿จรวมกันวา การทีไ
ลูกคຌาตัดสิน฿จซืๅอบຌานละชำระงิน฿หຌกบริษัทฯ เมเดຌป็นจุดจบของความสัมพันธ์ระหวางลูกคຌากับบริษัทฯ หากต
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ป็นจุดริไมตຌนของความสัมพันธ์ การอา฿จ฿สละรับผิดชอบตอลูกคຌา บริษัทฯ จึงเดຌริริไมการบริการคุณภาพทีไ
หลากหลายริไมตัๅงตระหวางการสรຌางบຌานจนหลังการสงมอบบຌาน นอกจากนีๅยังนຌนถึงการรักษาความลับของ
ลูกคຌาละเมนำเป฿ชຌพืไอประยชน์ดยมิชอบ 

2.3 ความรับผิดชอบตอพนักงาน  
บริษัทฯ ตระหนักดีวาพนักงานป็นทรัพยากรบุคคลทีไมีคาละสำคัญอย างยิไงตอบริษัทฯ ฿นการขับคลืไอน
องค์กร฿หຌติบตเปขຌางหนຌา บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนยบายละการปฏิบัติตอพนักงานเวຌ฿นคูมือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ละขຌอบังคับกีไยวกับการทำงานของบริษัทฯ ดยถือป็นนยบายทีไปฏิบัติตอพนักงานอยางทาทียมละ
ป็นธรรม รวมถึงการกำหนดผลตอบทนทีไสอดคลຌองกับผลการดำนินงานของบริษัทฯ ซึไงนอกหนือจากงินดือน 
คารง คาบีๅยลีๅยง คาดินทาง ละสวัสดิการตาง โ ลຌว บริษัทฯ เดຌมีการกำหนดระบบผลตอบทนอืไน โ ทัๅง฿น
ระยะสัๅนละระยะยาวพืไอป็นการจูง฿จ฿หຌพนักงานทำงานเดຌสำรใจตามปງาหมายตละปทีไจะป็นพืๅนฐานทีไดีของการ
ติบตของบริษัทฯ ดยรูปบบของผลตอบทน ประกอบดຌวย  

- คาตอบทนระยะสัๅน ชน คาตอบทนพนักงานขาย บนัส ละอืไน โ  
- คาตอบทนระยะยาว ชน Balance Scorecard ละ Partnership Program ป็นระบบผลตอบทนทีไผลักดัน

฿หຌพนักงานเดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌประสบความสำรใจ ละเดຌรับผลตอบทนทีไหมาะสม
กับความตัๅง฿จละความพยายามทุมทพืไอบริษัท 

ดยพิจารณาจากความรูຌความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานของตละบุคคล ประกอบกับความสามารถ฿น
การทำกำเร฿นตละปของบริษัทฯ การจัด฿หຌมีสวัสดิการละสิทธิประยชน์ตาง โ การสงสริม฿หຌพนักงานเดຌ
พัฒนาความรูຌความสามารถดยจัดการอบรม ละสริมความรูຌพิไมติม฿นสวนงานทีไรับผิดชอบอยางตอนื ไอง 
ตลอดจนการคัดสรรพนักงาน฿หຌขຌามีสวนรวม฿นการกำหนดปງาหมายขององค์กรรวมกับผูຌบริหารระดับสูง 
นอกจากนัๅนบริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญตอการรักษาความปลอดภัย  สุขอนามัย ละสภาพวดลຌอม฿นทีไทำงาน
อีกดຌวย 

2.4 ความสัมพันธ์กับคูแขง 

บริษัทฯ สนับสนุนละสงสริมนยบายการขงขันทางการคຌาอยางสรีละป็นธรรม ดยประพฤติตามกรอบกติกา
การขงขันทีไดี ละหลีกลีไยงวิธีการเมสุจริตพืไอทำลายคูขง 

2.5 ความสัมพันธ์กับคูคา 

พืไอ฿หຌผลประยชน์฿นการดำนินธุรกิจสอดคลຌองรวมกันระหวางบริษัทฯ ละคูคຌา บริษัทฯ ดำนินนยบาย
คัดลือกผูຌรับหมา  (คูคຌา)  อยางยุติธรรม ละปรง฿ส ปฏิบัติตามงืไอนเขทางการคຌาอยางครงครัด ตลอดจนการ
จัดหาสินคຌา ดยคำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ละเดຌรับผลตอบทนทีไป็นธรรมทัๅงสองฝຆายละพิจารณา
ถึงปัญหาตาง โ ทีไกิดขึๅนกับผูຌรับหมาพืไอรวมกันกຌปัญหาทีไกิดขึๅนอยางสมไำสมอ 
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2.6 ความสัมพันธ์กับเจาหนี้  
บริษัทฯ มีนยบาย฿นการ฿หຌความสำคัญตอจຌาหนีๅทุกประภทตามงืไอนเขทีไมีอยางครงครัด มีการบริหารงิน
กูຌยืม ปฏิบัติตามงืไอนเขการกูຌยืมงินตามขຌอตกลง พรຌอมทัๅงควบคุมการชำระคืนงินกูຌละดอกบีๅย฿หຌกับจຌาหนีๅ
งินกูຌยืมทุกประภทครบถຌวนตามวลาทีไกำหนด พืไอ฿หຌจຌาหนีๅมัไน฿จ฿นฐานะทางการงินละความสามารถ฿น
การชำระหนีๅทีไดีของบริษัทฯ พรຌอมกันนีๅบริษัทฯ จะดำรงสถานะละดำนินนยบายการงินอยางครงครัด
พืไอ฿หຌป็นทีไชืไอถือดังทีไเดຌรับมาดยตลอด  

2.7 ความรับผิดชอบตอภาครัฐและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

บริษัทฯ ยึดถือละปฏิบัติตามกฎระบียบที ไกี ไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจอยางครงครัด เมวาจะป็น
พระราชบัญญัติจัดสรรทีไดิน พระราชบัญญัติอาคารชุด ตลอดจนพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรຌางอาคาร ดย
ตระหนักละขຌา฿จป็นอยางดีถึงจตนาละวัตถุประสงค์ของกฎหมายทีไควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
พืไอประยชน์ของลูกคຌาผูຌซืๅอทีไอยูอาศัย สภาพวดลຌอม ชุมชนละสังคม 

2.8 การตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มุงมัไน฿นการดำนินธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปรง฿สละเมมีสวน กีไยวขຌองกับการ
ทุจริตคอร์รัปชัไนทุกรูปบบ  ซึไงรวมถึงเม฿หຌผูຌบริหารละพนักงานของบริษัทฯ ทุจริตคอร์รัปชัไนละจายสินบนพืไอ
ประยชน์ทางธุรกิจ พืไอป็นการรักษาผลประยชน์ของบริษัทฯ ป็นสำคัญ หากพบวามีการละมิดนยบาย
ดังกลาว บริษัทฯ จะถือป็นความผิดรຌายรงตอหนຌาทีไการทำงาน นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌมีหนวยงานทีไ
ป็นศูนย์กลางรับผิดชอบ฿นการติดตามประมินผล รวมถึงการลงทษ ฝຆาฝน หรือเมปฏิบัติตามนยบายละ
นวปฏิบัติดังกลาวทีไกำหนดเวຌ 

2.9 การเคารพตอสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ  ฿หຌความสำคัญตอศักดิ์ศรีความป็นมนุษย์ สิทธิขัๅนพืๅนฐานของบุคคล จึงสงสริม฿หຌผูຌบริหารละ
พนักงานของบริษัทฯ เดຌตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขัๅนพืๅนฐาน฿นระดับสากลตามหลักปฏิญญาสากลวาดຌวยสิทธิ
มนุษยชน  ซึไงบริษัทฯ  เดຌถือป็นสวนหนึไง฿นการปฏิบัติงาน  นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังเมสนับสนุนกิจกรรมทีไป็น
การละมิดกฎหมายละหลักสิทธิมนุษยชนอีกดຌวย 

2.10 การเคารพตอทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 
บริษัทฯ ลใงหในคุณคาละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาละลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จึงเดຌกำหนดขຌอบังคับ฿น
การ฿ชຌงานคอมพิวตอร์  อินตอร์นใต  ละขຌอมูล฿ด โ ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทำความผิด
กีไยวกับคอมพิวตอร์ ป 2550 ดยประกาศ฿หຌผูຌบริหารละพนักงานเดຌรับทราบดยทัไวกัน  นอกจากนีๅ บริษัทฯ 
ยังลือก฿ชຌสินคຌา  อุปกรณ์คอมพิวตอร์  ละปรกรมคอมพิวตอร์ทีไมีลิขสิทธิ์อยางถูกตຌองตามกฎหมาย  
รวมทัๅงสงสริม฿หຌผูຌบริหารละพนักงานเมสนับสนุนหรือ Download สินคຌาทีไละมิดทรัพย์สินทางปัญญาละ
ลิขสิทธิ์ทุกประภท  
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2.11 ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม  

฿นฐานะป็นบริษัทฯ ของคนเทย บริษัทฯ ตระหนักดีวา฿นการดำนินธุรกิจมຌกำเรจะป็นปງาหมายสำคัญต
การสรຌางผลกำเรตຌองอยูบนพืๅนฐานของการเมอาปรียบหรือสรຌางความดือดรຌอน อีกทัๅงตຌองรับผิดชอบตอ
ชุมชนละสังคม ดยการปฏิบัติตามนยบายละกฎระบียบ฿นการดูลชุมชน ละสังคมอยางครงครัดพืไอป็น
การรักษาประยชน์รวมกัน ดยมีหนวยงานการตลาดป็นผูຌรับผิดชอบ  สำหรับกิจกรรมพืไอสังคม อีกทัๅง บริษัทฯ เดຌ
สรຌางสรรค์ Noble  ID พืไอ฿ชຌสานความสัมพันธ์ทีไยัไงยืนตอนืไองตามวิสัยทัศน์กับลูกคຌาทีไ฿หຌการสนับสนุนครงการ
ภาย฿ตຌบรนด์ของนบิลฯ ดยมุงนຌนพืไอสรຌางความพึงพอ฿จทีไกินความคาดหมาย ละความภาคภูมิ฿จ฿หຌกับ
ลูกคຌาทุกกลุมละลูกบຌานนบิลทุกคน นอกจากกิจกรรมตาง โ ลຌว Noble ยังเดຌสงตอนวคิดชิง Life 

Architecture ละการสรຌางสรรค์วันพรุงนีๅทีไดีกวา ฿หຌกับลูกบຌานทุกคนผาน Noble Living Magazine ละ
ชองทางตาง โ อยางตอนืไอง 

2.12 การใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม  

บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการ฿หຌความรูຌ ละปลูกฝังจิตสำนึกกีไยวกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมกผูຌบริหาร ละพนักงาน
ของบริษัทฯ รวมถึงเดຌกำหนดมาตรการ ละวิธีปฏิบัติภาย฿นองค์กรดยมุงนຌน฿หຌพนักงานรวมมือกันประหยัด
ทรัพยากรละพลังงานพืไอสดงถึงความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม ชน ลดการ฿ชຌพลังงานอยางเมจำป็น ปຂดเฟฟງา
วลาพักกลางวัน ปຂดครืไองปรับอากาศมืไอ฿ชຌ ป็นตຌน อีกทัๅงยังสงสริม฿หຌดำนินการทุกวิถีทางทีไจะช วยลด
ผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศหรือภาวะลกรຌอน ละยังรณรงค์฿หຌผูຌบริหาร ละพนักงานกิดจิตสำนึกรวมกัน ดย
การ฿ชຌทรัพย์สินอยางระมัดระวัง การปรับปลีไยนการ฿ชຌทรัพยากร฿หຌหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ ละ฿หຌกิดผล
คุຌมคา เดຌก การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌนຌอยลง หรือ฿ชຌตามความจำป็น เม฿ชຌอยางฟุຆมฟอย ละเมกิดการสูญปลา 
ตลอดจนการนำมา฿ชຌซๅำ ชน การ฿ชຌกระดาษรีเซคิล ป็นตຌน การซอมซมทรัพย์สิน฿หຌมีสภาพดี ละนำกลบัมา
฿ชຌ฿หมเดຌ ชน อุปกรณ์คอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์สำนักงาน ป็นตຌน 

2.13 การด าเนินธุรกิจภายใตมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ มุงมั ไนพัฒนาธุรกิจ฿หຌจริญกຌาวหนຌา ภาย฿ตຌการมีความรับผิดชอบตอสิไงวดลຌอม บริษัทฯ จึง฿หຌ
ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนยบายสิไงวดลຌอมทีไเดຌกำหนดเวຌ อาทิ จัด฿หຌมีการประมินประดในความสีไยง
ดຌานสิไงวดลຌอม ความปลอดภัยละอาชีวอนามัย ฿นครงการกอสรຌางทีไอยูอาศัยทุกครงการ พืไอปງองกันละ
ลดผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน การตรียมความพรຌอมพืไอรองรับสถานการณ์ฉุกฉิน จัด฿หຌมีผนปງองกัน ระงับ
สถานการณ์ฉุกฉิน รวมทัๅงบรรทาผลกระทบทีไอาจกิดขึๅน วางนวทางการปฏิบัติรืไองการจัดการสิไงปฏิกูลละ
วัสดุหลือ฿ชຌ อยางถูกตຌองตามหลักวิชาการ ละจัด฿หຌมีการตรวจสอบ ติดตามละประมินผลการดำนินการ
ดຌานสิไงวดลຌอมอยางสมไำสมอ พืไอปรับปรุงละพัฒนาตอเป พรຌอมรับขຌอรຌองรียนจากภาย฿นละภายนอก
องค์กรผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ www.noblehome.com  

2.14 การแจงเบาะแสการกระท าผิด 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีชองทางพืไอ฿หຌพนักงานหรือผูຌจຌงบาะสหรือผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมสามารถรายงานหรือ
รຌองรียน฿นกรณีทีไเมเดຌรับความป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทฯ หรือพบหในการกระทำทีไผิดหลักธรรมาภิบาล 
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ผิดจรรยาบรรณ  ผิดนยบาย หรือผิดกฎระบียบละขຌอบังคับของบริษัทฯ ผิดกฎหมาย ซึไงอาจทำ฿หຌกิดความ
สียหายตอบริษัทฯ รวมถึงประดในที ไก ี ไยวขຌองกับทุจริตคอร์รัปชั ไน ผานทาง Website ของบริษัทฯ ทีไ  
www.noblehome.com บริษัทฯ เดຌกำหนดนวทาง฿นการปกปງองพนักงานหรือผูຌจຌงบาะส฿นการกระทำ
ความผิดดังกลาวดยจะเมปຂดผยชืไอ ทีไอยู หรือขຌอมูล฿ด โ ทีไสามารถระบุตัวผูຌรຌองรียนละผูຌถูกรຌองรียนเดຌ  
ละกใบรักษาขຌอมูลของผูຌรຌองรียนเวຌป็นความลับ ปຂดผยขຌอมูลทาทีไจำป็นดยคำนึงถึงความปลอดภัย ละ
ความสียหายของผูຌรายงานหลงทีไมาของขຌอมูล หรือบุคคลทีไกีไยวขຌอง  พรຌอมทัๅง฿หຌขຌอมูล฿นการติดตอกับผูຌมี
สวนเดຌสียทุกกลุมทีไรายงานหรือรຌองรียน฿นกรณีดังกลาว  ทัๅงนีๅมืไอเดຌรับการรຌองรียน บริษัทฯ มีกระบวนการ
จัดการกับรืไองทีไพนักงานรຌองรียน  ดยมีหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลป็นผูຌรับผิดชอบหลัก฿น
การบริหารจัดการขຌอรຌองรียนดังกลาว กอนจัดสงขຌอมูล฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารของบริษัทฯ 
รับทราบตอเป  มืไอคณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารของบริษัทฯ  เดຌรับรืไองรຌองรียนดังกลาวจะดำนินการ
พิจารณาละสอบสวนขຌอทใจจริงกีไยวกับรืไองทีไเดຌรับรຌองรียนละดำนินการกຌเขอยางหมาะสม ละจะ
ติดตามผลความคืบหนຌาป็นระยะ  ซึไงหนวยงานทีไป็นศูนย์กลาง฿นการรับจຌงขຌอมูลจะจຌงผลการดำนินงาน
฿หຌกผูຌรຌองรียนทราบตอเป 

2.15 การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร 

พืไอ฿หຌป็นเปตามมาตรา 89/14 หงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึไงกຌเขพิไมติม
ดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีไ 4) พ.ศ. 2551 ละประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนทีไ ทจ. 2/2552 รืไอง การรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการ ผูຌบริหาร ละบุคคลทีไมีความกีไยวขຌอง บริษัทฯ 
กำหนด฿หຌกรรมการละผูຌบริหารตຌองรายงาน฿หຌบริษัทฯ ทราบถึงการมีสวนเดຌสียของตนหรือของบุคคลทีไมีความ
กีไยวขຌอง ซึไงป็นสวนเดຌสียทีไกีไยวขຌองกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย พืไอ฿หຌบริษัทฯ มี
ขຌอมูลประกอบการดำนินการตามขຌอกำหนดกีไยวกับการทำรายการทีไกีไยวยงกัน ซึไงป็นรายการทีไอาจกอ฿หຌกิด
ความขัดยຌงทางผลประยชน์ละอาจนำเปสูการถายทผลประยชน์ของบริษัทฯ ละบริษัทยอยเดຌ รวมถึงการทีไ
กรรมการละผูຌบริหารตຌองปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความระมัดระวังละซืไอสัตย์สุจริต ซึไงตຌองตัดสิน฿จดยเมมีสวนเดຌสียเม
วาทางตรงหรือทางอຌอม฿นรืไองทีไตัดสิน฿จ 

การรายงานขຌอมูล฿หຌกรอกบบจຌงรายงานการมีสวนเดຌสียของกรรมการละผูຌบริหาร ดังนีๅ 

- รายงาน฿นครัๅงรก : ฿หຌรายงานภาย฿นวันทีไ 15 ของดือนถัดเป นับจากวันทีไกิดรายการการมีสวนเดຌสีย 

- รายงานการปลีไยนปลงขຌอมูลการมีสวนเดຌสีย : ฿หຌรายงานภาย฿น 3 วันทำการ นับตวันทีไมีการปลีไยนปลง
ขຌอมูล ดยระบุจຌงการปลีไยนปลงครัๅงทีไทา฿ดเวຌดຌวย 

3. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส 

บริษัทฯ ฿หຌความสำคัญตอการปຂดผยขຌอมูลละสารสนทศอยางถูกตຌอง ครบถຌวน  ปรง฿สทัไวถึงละทันวลา ทัๅงขຌอมูล
ทางการงิน  ความคืบหนຌา฿นการดำนินงานของกิจการละผลการดำนินงาน  พืไออำนวยความสะดวก฿หຌผูຌถือหุຌน   

นักลงทุน ละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการตัดสิน฿จลงทุน  ดยผยพรขຌอมูลผานชองทางละสืไอการผยพรขຌอมูล
ตาง โ ของตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทย สื ไอมวลชน ละ Website ของบริษัทฯ ที ไ www.noblehome.com ทัๅง
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ภาษาเทยละภาษาอังกฤษ  ดย฿นตละปบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์พืไอ฿หຌผูຌถือหุຌน นักวิคราะห์
หลักทรัพย์  นักลงทุน  ละผูຌทีไสน฿จเดຌรับขຌอมูลอยางทัไวถึงละสมไำสมอ  ดังนีๅ 
▪ ผยพรขຌอมูลขาวสารละสารสนทศตาง โ พรຌอมทัๅงขຌอมูลกีไยวกับลักษณะการดำนินธุรกิจ  ครงสรຌางการถือหุຌน  

ครงสรຌางองค์กร  งบการงินของบริษัทฯ  ขຌอมูลดຌานนักลงทุนสัมพันธ์  หนังสือชิญประชุมละรายงานการประชมุผูຌ
ถือหุຌน รวมถึงรายงานประจำปทีไสามารถดาวน์หลดเดຌ 

▪ มีการจัดทำอกสารขาว (Press Release) พืไอผยพรรายละอียดครงการทีไบริษัทฯ  ดำนินการพัฒนา  ตลอดจน
กรใดความรูຌทีไนาสน฿จกีไยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์฿หຌกับนักลงทุน ผูຌถือหุຌน ผูຌกีไยวขຌองละประชาชนทัไวเป  

▪ ปຂดอกาส฿หຌนักลงทุน นักวิคราะห์ เดຌซักถามขຌอมูลตาง โ ของบริษัทฯ 

▪ ปຂดอกาส฿หຌนักลงทุนตางประทศ  ขຌารวมประชุมพืไอรับทราบขຌอมูลละความคืบหนຌาของบริษัทฯ 

นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการผยพรขຌอมูลทีไสำคัญทีไมีผลตอราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนขຌอมูลสำคัญอืไน โ ทัๅงนีๅผูຌลงทุนละผูຌทีไสน฿จสามารถติดตอขอทราบขຌอมูลตาง โ ของบริษัทฯ 
เดຌทีไ 

- Website ของบริษัทฯ ที ไ www.noblehome.com ฿นหมวด นักลงทุนสัมพันธ์  ฿นสวนหัวขຌอ 
ติดตอนกัลงทุนสัมพันธ์  หรือทาง Email: ir@noblehome.com 

- ทรศัพท์ 0-2251-9955 ตอ 1415 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงภาระหนຌาทีไ ละความรับผิดชอบ฿นฐานะกรรมการของบริษัทจดทะบียนซึไงมีหนຌาทีไ
รับผิดชอบงบการงิน ดยงบการงินของบริษัทฯ ตຌองสดงฐานะทางการงินละผลการดำนินงานอยางถูกตຌอง ครบถຌวน 
ละมีการปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ฿นหมายหตุประกอบงบการงิน ดย฿ชຌนยบายบัญชีทีไหมาะสมละถือปฏิบัติดย
สมไำสมอ อีกทัๅงตຌองจัดทำขึๅนตามมาตรฐานการรายงานทางการงิน ละป็นเปตามกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหนຌาทีไรับผิดชอบตอความถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระสำคัญของบบสดงรายการขຌอมูลประจำป 
( 56-1 ) อีกดຌวย 

คณะกรรมการบริษัทฯ  เดຌทำหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการ  ดยมีการขຌารวมประชุมคณะกรรมการทีไบริษัทฯ จัดขึๅน ดย
จำนวนครัๅงการขຌารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌปຂดผยเวຌ฿นบบสดงรายการขຌอมูลประจำป  ( 56-1 )  

พืไอปງองกันละหลีกลีไยงเม฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์  บริษัทฯ มีนยบายครงครัด฿นการกำกับดูล  ดย
กำหนดนยบายละนวปฏิบัติเวຌอยางชัดจน  ดยหຌามมิ฿หຌคณะกรรมการละผูຌบริหาร รวมถึงคูสมรส ละบุตรทีไยงัเม
บรรลุนิติภาวะ นำขຌอมูลภาย฿นทีไยังมิเดຌปຂดผยตอสาธารณชนเป฿ชຌพืไอประยชน์สวนตนดยดใดขาด รวมทัๅง กำหนด฿หຌ
กรรมการละผูຌบริหารมีหนຌาทีไตຌองสงสำนารายงานการถือหลักทรัพย์ละรายงานการปลี ไยนปลงการถือครอง
หลักทรัพย์฿หຌกบริษัทฯ ฿นวันดียวกับวันทีไสงรายงานตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  
ละจຌงการถือหลักทรัพย์฿หຌทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปละครัๅง รวมถึงรายงานการปลีไยนปลงการถือ
หลักทรัพย์฿หຌทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  รับทราบทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลง    

บริษัทฯ เดຌกำหนด฿หຌคณะกรรมการละผูຌบริหาร  รวมถึงคูสมรส ละบุตรทีไยังเมบรรลุนิติภาวะ  ตຌองปຂดผยสวนเดຌสีย
ของตนละผูຌทีไกีไยวขຌอง฿หຌบริษัทฯ ทราบ พืไอ฿หຌบริษัทฯ มีขຌอมูลประกอบการดำนินการตามขຌอกำหนดกีไยวกับรายการ
ทีไกีไยวยงกัน  ดยทีไกรรมการละผูຌบริหารมีสวนเดຌสยี฿นรายการนัๅนจะตຌองเมมสีวนเดຌสยี฿นการพิจารณาอนุมัติรายการ 
นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังมีนยบายอยางครงครัดกีไยวกับการอนุมัติรายการกับบุคคลทีไกีไยวขຌองกันอีกดຌวย 

mailto:ir@noblehome.com
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บริษัทฯ เดຌปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี ดยนຌนความปรง฿สของการดำนินธุรกิจ  พืไอพิไมความชืไอมัไน
฿หຌกผูຌถือหุຌน นักลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌสีย ดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทุมท มุงมัไน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรอบคอบ 
ปรง฿ส พืไอประยชน์สูงสุดตอองค์กร ผูຌถือหุຌน นักลงทุน ละผูຌมีสวนเดຌสีย มีการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌน ละผูຌมีสวนเดຌสียอยาง
ทาทียมละป็นธรรม พรຌอมทัๅงจัดทำคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจพืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผูຌบริหาร ละพนักงาน฿หຌสอดคลຌองกับหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี  

4.    คณะกรรมการบรษิทัฯ 

4.1  คณะกรรมการบรษิทัฯ  

ขຌอบังคับของบริษัทฯ กำหนด฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ มีเมนຌอยกวา 5 คน ละกรรมการเมนຌอยกวากึไงหนึไง
ของจำนวนกรรมการทัๅงหมดตຌองมีถิไนทีไอยู฿นราชอาณาจักร ละตຌองมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดຌวยบริษัท
มหาชนจำกัด ละกฎหมายวาดຌวยหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการทีไมีความรูຌ ความสามารถละประสบการณ์฿นการดำนินธุรกิจ  ซึไง
ทำหนຌาทีไ฿นการกำหนดนยบาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  ปງาหมาย  ผนธุรกิจ  ละงบประมาณของบริษัทฯ  
ตลอดจนกำกับดูลฝຆายจัดการพืไอ฿หຌการบริหารงานป็นเปตามนยบายทีไกำหนดเวຌอยางมีประสิทธิภาพละ
ประสิทธิผล  ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง วัตถุประสงค์ ขຌอบังคับของบริษัทฯ ละมติทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌน ดຌวยความรับผิดชอบ ซืไอสัตย์สุจริต ละระมัดระวังดยคำนึงถึงการสรຌางมูลคาละพืไอ
ประยชน์ของผูຌถือหุຌนป็นสำคัญ ทัๅงนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ ละฝຆายจัดการมีการยกบทบาท หนຌาทีไ ละ
ความรับผิดชอบกันอยางชัดจน 

 นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌกำหนดวิสัยทัศน์ละพันธกิจของบริษัทฯ เวຌอยางชัดจนป็นลายลักษณ์
อักษร ละปຂดผยเวຌ฿น Website ของบริษัทฯ อันจะป็นกรอบ฿นการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบรษิทัฯ 
ดยจะมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ ป็นประจำทุกป พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาวการณ์ทีไ
ปลีไยนปลงเป นอกจากนีๅคณะกรรมการบริษัทฯ ยังจัด฿หຌมีระบบการติดตามละกำกับดูลฝຆายจัดการพืไอ฿หຌ
การดำนินงานป็นเปตามวิสัยทัศน์ ละพันธกิจทีไกำหนดเวຌดยสมไำสมอ  

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. มีคุณสมบัติครบถຌวนเมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดຌวยหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2. ป็นผูຌมีประสบการณ ์ความรูຌ  ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์  มีความซืไอสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมละจรยิธรรม  
ละพรຌอมทีไจะอุทิศวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกับบริษัทฯ เดຌอยางตใมทีไ 

3. กรรมการอิสระ  หมายความถึง บุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวน ละมีความป็นอิสระตามขຌอกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทยละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
กลาวคือ 
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▪ ถือหุຌนเมกิน รຌอยละ 0.5 ของจำนวนหุຌนทีไมีสิทธิออกสียงทัๅงหมดของบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัท
ยอย  บริษัทรวม  ผูຌถือหุຌนราย฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลอืไนทีไอาจมีความ
ขัดยຌง ทัๅงนีๅ ฿หຌนับรวมการถือหุຌนของผูຌทีไกีไยวขຌองของกรรมการอิสระรายนัๅน โ ดຌวย 

▪ เมป็นหรือคยป็นกรรมการทีไมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจຌาง  พนักงาน  ทีไปรึกษาทีไเดຌงินดือนประจำ  หรือ
ผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับดียวกัน ผูຌถือหุຌนราย
฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท วຌนตเดຌพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวขຌางตຌนมาลຌวเมนຌอยกวา
สองป 

▪ เมป็นบุคคลทีไมีความสัมพันธ์ทางสายลหิต  หรือดยการจดทะบียนตามกฎหมาย฿นลักษณะทีไป็น  
บิดามารดา  คูสมรส  พีไนຌอง  ละบุตร  รวมทัๅงคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอืไน ผูຌบริหาร  ผูຌถือ
หุຌนราย฿หญ  ผูຌมีอำนาจควบคุม  หรือบุคคลทีไจะเดຌรับการสนอ฿หຌป็นผูຌบริหารหรือผูຌมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

▪ เมมีหรือคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย
฿หญ ผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท ฿นลักษณะทีไอาจป็นการขัดขวางการ฿ชຌวิจารณญาณอยางอิสระ
ของตน  รวมทัๅงเมป็นหรือคยป็นผูຌถือหุຌนทีไมีนัย หรือผูຌทีไมีอำนาจควบคุมของผูຌมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัท฿หญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท วຌน
ตจะเดຌพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกลาวขຌางตຌน  รวมถึงการทำรายการทางการคຌาทีไกระทำป็นปกติพืไอ
ประกอบกิจการ  การชาหรือ฿หຌชาอสังหาริมทรัพย์  รายการกีไยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
฿หຌหรือรับความชวยหลือทางการงิน ดຌวยการรับหรือ฿หຌกู ຌยืม คๅำประกัน การ฿หຌสินทรัพย์ป็น
หลักประกันหนีๅสิน รวมถึงพฤติการณ์อืไนทำนองดียวกัน ซึไงป็นผล฿หຌผูຌขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระ
หนีๅทีไตຌองชำระตออีกฝຆายหนึไงตัๅงตรຌอยละสามของสินทรัพย์ทีไมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัๅงต
ยีไสิบลຌานบาทขึๅนเป  ลຌวตจำนวน฿ดจะตไำกวา ทัๅงนีๅ การคำนวณภาระหนีๅดังกลาว฿หຌป็นเปตาม
วิธีการคำนวณมูลคาของรายการทีไกีไยวยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทยวาดຌวยการปຂดผยขຌอมูลละการปฏิบัติการของบริษัทจดทะบียน฿นรายการทีไกีไยวยงกัน ดย
อนุลมต฿นการพิจารณาภาระหนีๅดังกลาว  ฿หຌนับรวมภาระหนีๅทีไกิดขึๅน฿นระหวางหนึไงปกอนวันทีไมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลดียวกัน 

▪ เมป็นหรือคยป็นผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ 
หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัทละเมป็นผูຌถือหุຌนทีไมีนัย ผูຌมีอำนาจควบคุม หรือหุຌนสวนของสำนัก
งานสอบบัญชี  ซึไงมีผูຌสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูຌถือหุຌนราย฿หญ 
หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู วຌนตจะเดຌพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอย
กวาสองป 

▪ เมป็นหรือคยป็นผูຌ฿หຌบริการทางวิชาชีพ฿ด โ ซึไงรวมถึงการ฿หຌบริการป็นทีไปรึกษากฎหมายหรือทีไ
ปรึกษาทางการงิน  ซึไงเดຌรับคาบริการกินกวาสองลຌานบาทตอป  จากบริษัทฯ บริษัท฿หญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม  ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทัๅงนีๅ฿นกรณีทีไผูຌ฿หຌบริการทาง
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วิชาชีพป็นนิติบุคคล  ฿หຌรวมถึงการป็นผูຌถือหุຌนทีไมีนัย ผูຌมีอำนาจควบคุมหรือหุຌนสวนของผูຌ฿หຌบริการ
วิชาชีพนัๅน  วຌนตจะพຌนจากการมีลักษณะดังกลาวมาลຌวเมนຌอยกวาสองป 

▪ เมป็นกรรมการทีไเดຌรับการตงตัๅงขึๅนพืไอป็นตัวทนของกรรมการบรษิัทฯ ผูຌถือหุຌนราย฿หญ หรือผูຌถือ
หุຌนซึไงป็นผูຌทีไกีไยวขຌองกับผูຌถือหุຌนราย฿หญของบริษัทฯ 

▪ เมประกอบกิจการทีไมีสภาพอยางดียวกันละป็นการขงขันทีไมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย 
หรือเมป็นหุຌนสวนทีไมีนัย฿นหຌางหุຌนสวน หรือป็นกรรมการทีไมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจຌาง พนักงาน ทีไ
ปรึกษาทีไรับงินดือนประจำ หรือถือหุຌนกินรຌอยละ 1 ของจำนวนหุຌนทีไมีสิทธิออกสียงทัๅงหมดของบริษัท
อืไน ซึไงประกอบกิจการทีไมีสภาพอยางดียวกันละป็นการขงขันทีไมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ยอย 

▪ เมมีลักษณะอืไน฿ดทีไทำ฿หຌสามารถ฿หຌความหในอยางป็นอิสระกีไยวกับการดำนินงานของบริษัทฯ 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. ปฏิบัติหนຌาทีไอยางครงครัดตามกฎหมาย ภาย฿นขอบขตของวัตถุประสงค์ละขຌอบังคับของบริษัทฯ 
ตลอดจนมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน ดຌวยความระมัดระวัง ซืไอสัตย์สุจริต พืไอประยชน์สูงสุดของผูຌถือหุຌน  

2. กำหนดผนงาน กลยุทธ์ ปງาหมายละนยบาย รวมถึงงบประมาณการดำนินงานของบริษัทฯ ดย
พิจารณารวมกับฝຆายจัดการ 

3. กำกับดูลการปฏิบัติงานของฝຆายจัดการ ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไตามนยบายละผนงานทีไตัๅงเวຌดຌวยความ
ปรง฿สละมีประสิทธิภาพสูงสุด พรຌอมทัๅงประมินผลการปฏิบัติงานอยางสมไำสมอ 

4. สอบทานละดูล฿หຌบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿นทีไดีละมีประสิทธิภาพ พืไอ฿หຌกิดความมัไน฿จวา 
รายงานทางการงินมีความนาชืไอถือ ถูกตຌอง ละสะทຌอนถึงขຌอมูลทีไป็นจริง ตลอดจนดูลเม฿หຌมีการ฿ชຌ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ฿นทางมิชอบ ละการกระทำทีไเมถูกตຌอง฿นรายการระหวางบุคคลทีไกีไยวยงกัน 

5. จัดครงสรຌางคณะกรรมการบริษัทฯ พืไอ฿หຌกิดการถวงดุลอำนาจละมีการตรวจสอบการบริหารงานอยาง
พียงพอละหมาะสม 

อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติรืไองตาง โ ของบริษัทฯ ตามขอบขตหนຌาทีไทีไกำหนดดยกฎหมาย ขຌอบังคับของ
บริษัทฯ ละมติทีไประชุมผูຌถือหุຌน รวมถึงพิจารณาอนุมัตินยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปງาหมาย ผนการ
ดำนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำป การขຌาควบรวมกิจการ การบงยกกิจการ การขຌารวมทุน 
รายการทีไกีไยวยงกันของบริษัทฯ พรຌอมทัๅงติดตามละประมินผลการดำนินงาน฿หຌป็นเปตามผนทีไกำหนดเวຌอยาง
มีประสิทธิภาพ ละ฿หຌเปตามประกาศขຌอกำหนดละนวทางปฏิบัติทีไกีไยวขຌองของตลาดหลักทรัพย์หงประทศ
เทย พืไอประยชน์สูงสุดของผูຌถือหุຌนภาย฿ตຌมาตรฐานจริยธรรมดຌวยความสุจริตละความระมัดระวัง 
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บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ 

1. ดูลครงสรຌางคณะกรรมการ฿หຌมีความหมาะสม กำกับ ติดตาม ละดูล฿หຌมัไน฿จเดຌวา การปฏิบัติหนຌาทีไ
ของคณะกรรมการป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ละบรรลุตามวัตถุประสงค์ละปງาหมายหลักขององค์กร  

2. มีบทบาทสำคัญ฿นการสงสริมดูล฿หຌกรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบขตอำนาจหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ละตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดีละจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบตอผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสียทีไกีไยวขຌอง 

3. ทำหนຌาทีไประธานของทีไประชุมคณะกรรมการ ดยกำกับการจัดสรรวลา฿หຌพียงพอตอการนำสนอวาระ
ของฝຆายจัดการ ละปຂดอกาส฿หຌกรรมการมีการอภิปราย ซักถาม สดงความคิดหในหรือขຌอสนอนะ
พืไอ฿หຌสามารถพิจารณาดยละอียดรอบคอบกอนการพิจารณาลงมติอยางป็นอิสระ 

4. สนับสนุน฿หຌกรรมการทุกคนมีสวนรวม฿นการประชุม มีการ฿ชຌดุลยพินิจทีไรอบคอบ การ฿หຌความสน฿จกับทุก
รืไองทีไสนอสูทีไประชุม รวมถึง฿หຌความสำคัญกับประดในการกำกับดูลกิจการทีไดี 

5. สงสริม฿หຌกรรมการขຌารวมสัมมนาละอบรมหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการทำหนຌาทีไกรรมการ รวมถึงการ
กำกับดูลกิจการทีไดี พืไอพิไมพูนความรูຌ  

6. สงสริมการดำนินกิจกรรมดຌานการกำกับดูลกิจการทีไดี ละความรับผิดชอบอยางยัไงยืนตอสังคมละ
สิไงวดลຌอม พืไอสรຌางความตระหนักรูຌละการปฏิบัติทีไถูกตຌอง฿หຌกิดขึ ๅน฿นทุกระดับ ตั ๅงตกรรมกา ร 
ผูຌบริหาร ละพนักงาน  

7. ป็นประธาน฿นการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนละการประชุมวิสามัญผูຌถือหุຌน 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการทีไหมาะสมกับขนาดของกิจการ ดยกรรมการดังกลาวตางป็นผูຌทรงคุณวุฒิ มี
ประสบการณ์ ความรูຌความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมถึงมีความป็นกลาง ละเมตกอยูภาย฿ตຌอิทธิพลของฝຆาย
บริหารตอยาง฿ด สามารถตรวจสอบการดำนินงานของบริษัทฯ  ละถวงดุลอำนาจของกรรมการทานอืไนเดຌ 
สามารถคัดคຌานหรือยับยัๅงรืไองตาง โ ฿นทีไประชุมเดຌอยางป็นอิสระ ทำ฿หຌการตัดสิน฿จตาง โ ฿นทีไประชุม
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ จึงชืไอมัไนเดຌวาการบริหารของบริษัทฯ จะป็นเปอยางอิสระมีความชัดจน ปรง฿ส 

พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี บริษัทฯ มีการบงยกบทบาท อำนาจละหนຌาทีไอยางชดัจน
พืไอสรຌางดุลยภาพ฿นการบริหารงาน ละดຌวยครงสรຌางของคณะกรรมการทีไประกอบดຌวยกรรมการอิสระ จึงทำ
฿หຌการสอบทานการบริหารจัดการป็นเปอยางปรง฿ส   

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการบริษัทฯ  

การดำรงตำหนงของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ กำหนดเวຌวา ฿นการประชุมผูຌถือหุຌน
สามัญประจำปทุกครัๅง ฿หຌกรรมการออกจากตำหนงอยางนຌอย 1 ฿น 3  ถຌาจำนวนกรรมการทีไจะบงออก฿หຌ
ตรงป็นสามสวนเมเดຌ  กใ฿หຌออกดยจำนวน฿กลຌทีไสุดกับสวน 1 ฿น 3  ดยกรรมการทีไออกจากตำหนง฿นปรก
ละปทีไ 2 ภายหลังการจดทะบียนบริษัทฯ นัๅน ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลากกันวาผูຌ฿ดจะออก สวนปหลัง โ ตอเป฿หຌ
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กรรมการคนทีไอยู฿นตำหนงนานทีไสุดนัๅนป็นผูຌออกจากตำหนง  อนึไงกรรมการทีไออกตามวาระนัๅนอาจถูกลือกขຌา
มาดำรงตำหนง฿หมกใเดຌ  

มื ไอครบวาระการดำรงของกรรมการ  บริษัทฯ  มีกระบวนการ฿นการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ  ดย
คณะกรรมการสรรหาจะป็นผูຌพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไจะขຌามาป็นคณะกรรมการบริษัทฯ  ดยพิจารณาจาก
บุคคลทีไมีคุณวุฒิ มีความรูຌ ความสามารถฉพาะดຌานทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจละมีประสบการณ์ทีไหมาะสม ดยเม
จำกัดพศ ชืๅอชาติละศาสนา รวมถึงมีวิสัยทัศน์ละมีความพรຌอมทีไจะอุทิศวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางตใมทีไ  
ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามกฎหมาย ตลอดจนเมคยป็นพนักงานหรือหุຌนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกทีไบริษัทฯ ฿ชຌบริการอยู฿นชวง 2 ป ทีไผานมา พืไอนำสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนลือก กรรมการ
ตามหลักกณฑ์ละวิธีการตามทีไบริษัทฯ กำหนด (รายละอียดปรากฏ฿นขຌอ 4.4 วิธีการสรรหากรรมการ) 

พืไอความป็นอิสระ฿นการ฿หຌความหในละปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทกำหนดวากรรมการอิสระดำรงตำหนงกรรมการติดตอกันเดຌเมกิน 2 วาระหรือเมกิน 6 ป  ดย 1 วาระ
฿นทีนีๅหมายถึง ชวงวลาระหวางการประชุมสามัญผูຌถือหุຌนของปทีไเดຌรับการตงตัๅงจนถึงวันครบกำหนดการ
ดำรงตำหนง฿นตละวาระ฿นวันประชุมสามัญผูຌถือหุຌนประจำปทีไตนครบกำหนดออกตามวาระ 

ทัๅงนีๅ ฿นปทีไกรรมการอิสระดังกลาวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจสนอชืไอกรรมการดังกลาว฿หຌทีไ
ประชุมสามัญผูຌถือหุຌนพิจารณาลือกตัๅงกรรมการกลับขຌาป็นกรรมการตอเปเดຌตามทีไคณะกรรมการหในสมควร 
ต฿หຌคุณสมบัติความป็นอิสระของกรรมการนัๅนสิๅนสุดลง 

การด ารงต าแหนงของคณะกรรมการในบริษัทอื่น 

บริษัทฯ เดຌกำหนดนยบายละวิธีปฏิบัติ฿นการเปดำรงตำหนงกรรมการทีไบริษัทอืไนของคณะกรรมการบริษัทฯ 
อยางชัดจน ซึไงตามขຌอบังคับของบริษัทฯ  กำหนดเวຌวา หຌามมิ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางดียวกันละป็นการขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  หรือขຌาป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ  หรือป็นหุຌนสวน
เมจำกัดความรับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจำกัด หรือป็นกรรมการของบริษัทอกชนหรือบริษัทอืไนทีไประกอบกิจการอันมี
สภาพอยางดียวกันละป็นการขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เมวาจะทำพืไอประยชน์ตนหรือประยชน์ผูຌอืไน  วຌน
ตจะเดຌจຌง฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนทราบกอนทีไจะมีมติตงตัๅง    

ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดนยบายจำกัด
จำนวนบริษัททีไ กรรมการ จะเปดำรงตำหนงกรรมการ฿นบริษัทอืไน ดยกำหนดนยบาย฿หຌกรรมการบริษัท 
สามารถดำรงตำหนงกรรมการ฿นบริษัทจดทะบียนอืไนเดຌ ตตຌองเมป็นอุปสรรคตอการปฏิบัติหนຌาทีไกรรมการของ
บริษัทฯ  ดยมืไอรวมบริษัท นบิล ดีวลลอปมนท์ จำกัด (มหาชน) ลຌว ตຌองเมกิน 3 บริษัทจดทะบียน  

฿นสวนของบริษัทยอยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด฿หຌ บริษัทยอยดำนินตามนยบาย ละวิธีปฏิบัติทีไกำหนดเวຌ
฿นบริษัท฿หญ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการบริหารงานของบริษัทฯ ละป็นเปตามหลักการกำกับดูลกิจการ
ทีไดี ตามนวทางทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนด   
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ซึไงกรรมการบริษัทฯ ทุกทาน รวมถึงประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ปฏิบัติตามนยบายการดำรงตำหนงของ
คณะกรรมการ฿นบริษัทอืไนอยางครงครัด หมาะสม  ละมิเดຌสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตอยาง฿ด 

เลขานุการบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีลขานุการบริษัทฯ  ที ไมีความรู ຌละมีคุณสมบัติหมาะสม พื ไอทำหนຌาที ไ฿นการดูลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดูลจัดการประชุมผูຌถือหุຌนละการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
ละขຌอบังคับของบริษัทฯ  ละขຌอพึงปฏิบัติตาง โ สงสริมละติดตาม฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ  ปฏิบัติตาม
กฎหมายละระบียบขຌอบังคับตาง โ ทีไกี ไยวขຌอง รวมถึงปฏิบัติตามมติที ไประชุมผูຌถือหุຌนละมติที ไประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ดຌวย  

นอกจากนัๅน ลขานุการบริษัทฯ ยังมีหนຌาทีไ฿นการดูลการจัดทำละกใบรักษาอกสารประกอบการประชุม
รวมถึงดูลการจัดกใบรักษารายงานการมีสวนเดຌสียทีไรายงานดยกรรมการหรือผูຌบริหารของบริษัทฯ ละ
ดำนินการอืไน โ ตามทีไคณะกรรมการตลาดทุนกำหนด 

4.2  คณะกรรมการชดุยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ พืไอชวย฿นการติดตามละกำกับดูลการ
ดำนินงานของบริษัทฯ ละรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯอยางสมไำสมอ ดยคณะกรรมการชุดยอย 
ประกอบดຌวย คณะกรรมการตรวจสอบ,  คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน , 

คณะกรรมการบริหารความสีไยงละคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ป็นผูຌมีประสบการณ์ละความรูຌความสามารถ฿นดຌานการควบคุมภาย฿น พืไอ
ชวยหลือ฿นการกำกับดูลกิจการของบริษัทฯ  อีกทัๅงมีความชีไยวชาญกีไยวกับขຌอกำหนดละมาตรฐานทีไ
ดี฿นการจัดทำงบการงิน  พืไอ฿หຌงบการงินมีความถูกตຌอง  ปรง฿ส  ละปຂดผยขຌอมูลอยางพียงพอ   

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติดังนีๅ 

1. ป็นผูຌเดຌรับการตงตัๅงจากคณะกรรมการหรือผูຌถือหุຌนของบริษัทฯ 

2. ทุกคนตຌองป็นกรรมการอิสระ 

3. เมป็นกรรมการทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ฿หຌตัดสิน฿จ฿นการดำนินกิจการของ
บริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  บริษัทยอยลำดับดียวกัน  หรือนิติบุคคลทีไอาจมีความ
ขัดยຌง  

4. เมป็นกรรมการของบริษัทฯ  บริษัท฿หญ  บริษัทยอย  ละบริษัทยอยลำดับดียวกัน 

5. มีหนຌาทีไตามทีไคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนด  
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6. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดຌวยกรรมการทีไมีความรูຌละประสบการณ์พียงพอทีไจะทำหนຌาทีไ
฿นการสอบทานความนาชื ไอถือของงบการงินเดຌ  ดยบริษัทฯ เดຌระบุคุณสมบัติกรรมการ
ตรวจสอบเวຌ฿นหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบทีไตຌองสงตอตลาดหลักทรัพย์ลຌว 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. สอบทาน฿หຌบริษัทฯ มีรายงานทางการงินอยางถูกตຌองละพียงพอ 

2. สอบทาน฿หຌบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภาย฿น (Internal Control) ละระบบการตรวจสอบภาย฿น 
(Internal Audit) ที ไหมาะสมละมีประสิทธิผลละพิจารณาความป็นอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
ภาย฿น  ตลอดจน฿หຌความหในชอบ฿นการพิจารณาตงตั ๅง  ยกยຌาย  ลิกจຌางหัวหนຌาหนวยงาน
ตรวจสอบภาย฿น  หรือหนวยงานอืไน฿ดทีไรับผิดชอบกีไยวกับการตรวจสอบภาย฿น 

3. สอบทาน฿หຌบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  ขຌอกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์  ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา  คัดลือก  สนอตงตัๅงละลิกจຌางบุคคลซึไงมีความป็นอิสระพืไอทำหนຌาทีไป็นผูຌสอบบัญชี
ของบริษัทฯ  ละสนอคาตอบทนของบุคคลดังกลาว  รวมทัๅงขຌาประชุมกับผูຌสอบบัญชีดยเมมีฝຆาย
จัดการขຌารวมประชุมดຌวยอยางนຌอยปละ 1 ครัๅง 

5. พิจารณารายการทีไกีไยวยงหรือรายการทีไอาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์ ฿หຌป็นเปตามกฎหมาย
ละขຌอกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌมัไน฿จวารายการดังกลาวสมหตุสมผลละป็นประยชน์
สูงสุดตอบริษัทฯ 

6. จัดทำรายงานกำกับดูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ดยปຂดผยเวຌ฿นรายงานประจำปของ
บริษัทฯ  ซึไงรายงานดังกลาวลงนามดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ละป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเวຌ 

7. ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดຌวยความหในชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

▪ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดຌวยกรรมการทีไป็นอิสระทัๅงคณะ ดังนัๅนคณะกรรมการสรรหาจึงสามารถ
ปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางป็นอิสระ  

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา มีคุณสมบัติดังนีๅ 

1. ป็นบุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนเมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดຌวย
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 
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2. ป็นบุคคลทีไมีความรูຌ  ประสบการณ์ละมีความชีไยวชาญทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของ บริษัทฯ  มีความ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ละมีวลาอยางพียงพอทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกบริษัทฯ เดຌ 

3. คณะกรรมการสรรหา  ตຌองมีความกลຌา฿นการตัดสิน฿จละสามารถสดงความคิดหใน฿นรืไองตาง โ  
เดຌอยางป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหา มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. พิจารณาครงสรຌางของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัๅง฿นรืไองของจำนวนคณะกรรมการทีไหมาะสมกับ
ขนาด ประภทละความซับซຌอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการตละคน฿นดຌานของทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถฉพาะดຌานทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีไบริษัทฯ ดำนิน
กิจการอยู 

2. กำหนดหลักกณฑ์ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา ดยพิจารณาถึงรืไองตาง โ เดຌก 
พิจารณาความหมาะสมของความรูຌ  ประสบการณ์ละความชีไยวชาญของกรรมการ  พิจารณาความ
ป็นอิสระของกรรมการละพิจารณาการอุทิศวลาของกรรมการ฿หຌกบริษัทฯ 

3. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลพืไอดำรงตำหนงกรรมการ฿หຌหมาะสมกับลักษณะฉพาะขององค์กร 
ชน พิจารณากรรมการดิมพืไอสนอชืไอ฿หຌดำรงตำหนงกรรมการตอ หรือการ฿หຌกรรมการตละทาน
สนอชืไอบุคคลทีไมีความหมาะสม  ป็นตຌน  

4. พิจารณาคัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสม พืไอดำรงตำหนงกรรมการ ตามวิธีการสรรหาทีไเดຌ
กำหนดเวຌ พืไอสนอชืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาสนอชืไอ฿หຌผูຌถือหุຌนพิจารณาตงตัๅง 

5. ดูล฿หຌบริษัทฯ จัด฿หຌมีการปฐมนิทศกรรมการ฿หมละจกอกสารหรือขຌอมูลทีไป็นประยชน์ตอการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการ รวมถึงจัดทำผนพัฒนาความรูຌของกรรมการอยางตอนืไอง 

6. จัดทำผนสืบทอดงาน฿นตำหนงกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง ฿นกรณีทีไ
กรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารหรือผูຌบริหารระดับสูง฿นตำหนงนัๅน โ กษียณอายุหรือเมสามารถ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ พืไอ฿หຌการบริหารงานของบริษัทฯ ดำนินเปเดຌอยางตอนืไอง ละทบทวนผน
ดังกลาวป็นประจำทุกป 

7. ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

▪ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนประกอบดຌวยกรรมการทีไป็นอิสระทัๅงคณะ  ดังนัๅนคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบทนจึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางป็นอิสระ  
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คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีคุณสมบัติดังนีๅ 

1. ป็นบุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนเมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดຌวย
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2. ป็นบุคคลทีไมีความรูຌ  ประสบการณ์ละมีความชีไยวชาญทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ  มีความ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ละมีวลาอยางพียงพอทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกบริษัทฯ เดຌ 

3. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน  ตຌองมีความกลຌา฿นการตัดสิน฿จละสามารถสดงความคดิหใน
฿นรืไองตาง โ  อยางป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. พิจารณารูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนของกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละ
ผูຌบริหารระดับสูง พืไอ฿หຌรูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนมีความหมาะสม กอ฿หຌกิดความ
ป็นธรรม  คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ดำนินการดังนีๅ 

▪ ทบทวนหลักกณฑ์ละรูปบบการจายคาตอบทนทีไ฿ชຌอยู฿นปัจจุบัน ดยอຌางอิงขຌอมูลการจาย
คาตอบทนจากบริษัทอืไน฿นอุตสาหกรรมดียวกัน  

▪ ทบทวนรูปบบการจายคาตอบทนตละประภท  ดยพิจารณาจำนวนงินละสัดสวนการจาย
คาตอบทนของตละรูปบบ฿หຌมีความหมาะสม ชน คาตอบทนประจำ  อาจพิจารณาจาก
ผลประกอบการละขนาดของธุรกิจ รวมถึงความรูຌ   ความสามารถละประสบการณ์ของกรรมการ 
ป็นตຌน ทัๅงนีๅการจายคาตอบทนกรรมการจะคำนึงถึงความหมาะสมละพียงพอทีไสามารถทำ
฿หຌกรรมการจำกัดจำนวนบริษัทฯ ทีไจะขຌาดำรงตำหนง  พืไอทีไกรรมการสามารถอุทิศวลา฿หຌกับ
บริษัทฯ  เดຌอยางตใมทีไ 

2. กำหนดกณฑ์฿นการประมินผลประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง  พืไอนำสนอกณฑ์
฿นการประมินผลดังกลาว฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา฿หຌความหในชอบ  

3. พิจารณากำหนดคาตอบทนประจำปของกรรมการละวงงินคาตอบทนขอบประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหารละผูຌบริหารระดับสงู พืไอ฿หຌป็นเปตามรูปบบละหลกักณฑ์ทีไเดຌกำหนดเวຌ ดยคาตอบทน
ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองนำสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติ 

4. หากมีการสนอขายหลักทรัพย์฿หมหรือ฿บสำคัญสดงสิทธิทีไจะซืๅอหุຌน  ฿หຌกกรรมการละพนักงาน 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนจะพิจารณางืไอนเขตาง โ พืไอจูง฿จ฿หຌกรรมการละพนักงาน
ปฏิบัติหนຌาทีไพืไอ฿หຌกิดการสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกผูຌถือหุຌน฿นระยะยาวละยังสามารถรักษาบุคลากรทีไมี
คุณภาพเดຌ  ตขณะดียวกันตຌองเมสูงกินเปละป็นธรรมตอผูຌถือหุຌน 

5. ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ    
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กรณีกรรมการหรือพนักงานราย฿ดเดຌรับการจัดสรรหลักทรัพย์กินกวา 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทัๅงหมด
ทีไจัดสรร คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทนตຌองพิจารณาความหมาะสมละ฿หຌความหในชอบ 

▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบร ิหารความส ี ไ ยงประกอบดຌวยกรรมการที ไ ป ็นอ ิสระ  2 ทาน ดยประธาน
กรรมการบริหารความสีไยงป็นกรรมการอิสระ ดังนัๅนคณะกรรมการบริหารความสีไยงจึงสามารถปฏิบัติ
หนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางป็นอิสระ  

 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความสีไยง มีคุณสมบัติดังนีๅ 

1. ป็นบุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนเมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดຌวย
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2. ป็นบุคคลทีไมีความรูຌ  ประสบการณ์ละมีความชีไยวชาญทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ  มีความ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ละมีวลาอยางพียงพอทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกบริษัทฯ เดຌ 

3. คณะกรรมการบริหารความสีไยง ตຌองมีความกลຌา฿นการตัดสิน฿จละสามารถสดงความคิดหใน฿น
รืไองตาง โ  อยางป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความสีไยง มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. กำหนดนยบายการบริหารความสีไยงดยรวมของบริษัทฯ พืไอนำสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ  ฿หຌ
ความหในชอบ 

2. กำหนดนวทาง฿นการจัดการความสีไยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์฿นการบริหารความสีไยง  
฿หຌสอดคลຌองกับนยบายบริหารความสีไยง  พืไอ฿หຌความสีไยงอยู฿นระดับทีไหมาะสม  ยอมรับเดຌ 

3. วิคราะห์ ละตรวจสอบปัจจัยความสีไยงทีไสำคัญ  ทัๅงความสีไยงจากภายนอกละภาย฿นองค์กร  ดย
ครอบคลุมความสีไยงทางการงิน  ความสีไยงดຌานการดำนินงาน  ความสีไยงดຌานการลงทุน  ความสีไยง
ดຌานธุรกิจ ละความสีไยงจากหตุการณ์ภายนอก 

4. มีการติตามการบริหารความสีไยงอยางสมไำสมอ ชน กำหนด฿หຌฝຆายจัดการตຌองจัทำรายงานบริหาร
ความสีไยงสนอตอคณะกรรมการบริหารความสีไยงป็นประจำ 

5. กำกับดูล฿หຌมัไน฿จวานยบายการบริหารความสีไยง  เดຌมีการสืไอสารอยางทัไวถึงทัๅงองค์กร 

6. ดูลละสนับสนุน฿หຌมีการสอบทานละทบทวนความพียงพอของนยบายบริหารความสีไยงดยรวม
ขององค์กรป็นประจำอยางนຌอยทุกป พืไอ฿หຌน฿จวานยบายการบริหารความสีไยงดังกลาว ยังคง
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สอดคลຌองละหมาะสมกับสภาพการดำนินธุรกิจ฿นภาพรวม  ตลอดจนจัด฿หຌมีการประสิทธิผลของ
การปฏิบัติตามนยบายทีไกำหนดเวຌ 

7. สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการปรับปรุง  ละพัฒนาการบริหารความสีไยง฿หຌกิดขึๅนอยางตอนืไองละ
สมไำสมอทัไวทัๅงองค์กรละสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล 

8. ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

▪ คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการประกอบดຌวยกรรมการทีไป็นอิสระทัๅงคณะ ดังนัๅนคณะกรรมการกำกับ
ดูลกิจการจึงสามารถปฏิบัติหนຌาทีไละ฿หຌความหในอยางป็นอิสระ   

คุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ มีคุณสมบัติดังนีๅ 

1. ป็นบุคคลทีไมีคุณสมบัติครบถຌวนเมขัดตอพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดຌวย
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง 

2. ป็นบุคคลทีไมีความรูຌ  ประสบการณ์ละมีความชีไยวชาญทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจของบริษัทฯ  มีความ
รับผิดชอบตอหนຌาทีไทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  ละมีวลาอยางพียงพอทีไจะ
ปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌกบริษัทฯ เดຌ 

3. คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ตຌองมีความกลຌา฿นการตัดสิน฿จละสามารถสดงความคิดหใน฿น
รืไองตาง โ  อยางป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหนาที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. ศึกษาละจัดทำรางนยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate Governance  Policy)  ละ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  Conduct) ภาย฿ตຌกรอบของกฎหมาย  หลักกณฑ์  ระบียบ  ละขຌอบังคับ
ทีไป็นปัจจุบันขององค์กรทีไทำหนຌาทีไกำกับดูล  ชน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์  ตลอดจนนวทาง฿นการกำกับดูลกิจการทีไดีตามมาตรฐานสากล 

2. กำกับดูล ละ฿หຌคำนะนำกกรรมการบริษัทฯ  ละผูຌบริหาร฿นการปฏิบัติหนຌาทีไตามกรอบละ
หลักกณฑ์ของนยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate  Governance  Policy)  พื ไอ฿หຌการ
ปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ  ละผูຌบริหารป็นเปดຌวยดี  มีผล฿นทางปฏิบัติละมีความ
ตอนืไองอยางหมาะสม  ป็นเปตามความคาดหวังของผูຌถือหุຌนละผูຌมีสวนเดຌสีย 

3. พิจารณาทบทวนนยบายกำกับดูลกิจการ (Corporate  Governance  Policy) ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code Of  Conduct)  ดยสมไำสมอ  พืไอ฿หຌกิดความหมาะสมละสอดคลຌองกับนวทาง
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ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  ตลอดจนกฎหมาย  หลักกณฑ์  ระบียบ  ขຌอบังคับตาง โ ละ
ขຌอสนอนะขององค์กรภาย฿นทีไทำหนຌาทีไกำกับดูลกิจการ 

4. สงสริมการผยพรวัฒนธรรม฿นการกำกับดูลกิจการทีไดี  ละการมีสวนรวม฿นการดำนินกิจกรรม
พืไอสังคม  พืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน฿หຌป็นทีไขຌา฿จทุกระดับ  ละมีผล฿นทางปฏิบัติ 

5. ติดตาม ละประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ  ละผูຌบริหาร  ตามนวทางการ
ปฏิบัติทีไดี  ทีไกำหนดเวຌ฿นนยบายการกำกับดูลกิจการ (Corporate  Governance  Policy)  ป็น
ประจำทุกสิๅนป 

6. จัดทำรายงานผลการประมินการกำกับดูลกิจการประจำป  ตามทีไระบุ฿นขຌอ 5.  ละนำสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พรຌอมทัๅงนำสนอความหในละขຌอสนอนะทีไจำป็น 

7. ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

วาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการชุดยอย 

▪ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำหนง  2  ป 

▪ คณะกรรมการสรรหา  มีวาระการดำรงตำหนง  3  ป 

▪ คณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน  มีวาระการดำรงตำหนง  3  ป 

▪ คณะกรรมการบริหารความสีไยง  มีวาระการดำรงตำหนง  3  ป 

▪ คณะกรรมการกำกับดูลกิจการ  มีวาระการดำรงตำหนง  3  ป 

4.3 ผบูรหิาร 

ผูຌบริหารของบริษัทฯ  ประกอบดຌวย  ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรวม ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานการงิน 
ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ ละประธานจຌาหนຌาทีไบริหารสายงานบริหารองค์กร 

บทบาทหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

1. กำกับดูลการดำนินงานของบริษัทฯ ดยรวมพืไอป็นเปตามวัตถุประสงค์ของการดำนินธุรกิจของบรษิัท
ฯ ละตามทีไเดຌรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ดูลละควบคุมการปฏิบัติงานดຌานตาง โ ฿หຌป็นเปตามนยบาย ปງาหมาย กลยุทธ์ ผนงาน ละ
งบประมาณประจำปของบริษัทตามทีไคณะกรรมการอนุมัติ ละตามกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง  

3. กำหนดกลยุทธ์ ละผนการทางธุรกิจ สนอตอคณะกรรมการบริษัท ละดำนินการพืไอ฿หຌบรรลุปງาหมาย
ตามกลยุทธ์ละผนการทางธุรกิจทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมเปถึงรายงานการดำนินงาน
฿นรืไองทีไสำคัญตอคณะกรรมการอยางสมไำสมอ  

4. สงสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละสงสริม฿หຌกิดมาตรฐานดຌานความซืไอสัตย์ละ
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานดຌานความรับผิดชอบตอสังคมอยางสูงสุด 
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5. จัดครงสรຌางละบริหารจัดการองค์กรตามนวทางทีไคณะกรรมการนะนำ ดำนินการสรຌางละรักษาทีม
ผูຌบริหารทีไมีความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌป็นเปตามกลยุทธ์ละปງาหมายอยางมีประสิทธิผล  

6. ดูลการทำงานของพนักงาน฿หຌป็นเปตามนยบาย กฎระบียบตาง โ รวมถึงการปฏิบัติงานดຌวยหลักธรร
มาภิบาล฿นการทำธุรกิจ 

7. สงสริมพัฒนาความรูຌความสามารถ ละศักยภาพของพนักงานพืไอพิไมศักยภาพขององค์กร 

ขอบเขต หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร 

ผูຌบริหาร มีขอบขต หนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไสำคัญ ดังนีๅ 

1. ดำนินการตามนยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ ละครงสรຌางการบริหารงานหลัก฿นการดำนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ทีไกำหนด฿หຌมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

2. ดำนินการจัดทำผนธุรกิจ งบประมาณ ละอำนาจการบริหารตาง โ ของบริษัทฯ พืไอสนอ฿หຌคณะกรรมการ
บริหารหในชอบ 

3. บริหารงานบริษัทฯ ตามผนงานหรืองบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอยางซืไอสัตย์
สุจริต ละระมัดระวัง รักษาผลประยชน์ของบริษัทฯ  ละผูຌถือหุຌนอยางดีทีไสุด 

4. ติดตามผลการดำนินงานของบริษัทฯ  ฿หຌป็นเปตามนยบายผนงาน ละงบประมาณทีไเดຌรับ 

5. รายงานผลการดำนินงานของบริษัทฯ ตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ป็นประจำอยางนຌอยดือนละ 1 
ครัๅง 

6. ดำนินการอืไน โ ตามทีไคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

7. กำกับการบริหารงานทัไวเปตามทีไกำหนดเวຌ฿นระบียบขຌอบังคับของบริษัทฯ 

ทัๅงนีๅ การอนุมัติดำนินงานของบริษัทฯ ฿นรืไองตาง โ ตามขอบขตอำนาจทีไคณะกรรมการบริษัทฯ  เดຌ฿หຌเวຌ 
จะตຌองเมมีลักษณะป็นการอนุมัติรายการทีไทำ฿หຌคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูຌจัดการ หรือผูຌรับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการบรหิาร  กรรมการผูຌจัดการ  สามารถอนุมัติรายการทีไตนหรือบุคคลทีไอาจมีความขัดยຌง  มีสวน
เดຌสียหรืออาจมีความขัดยຌงทางผลประยชน์฿นลักษณะอืไน฿ด (ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ ละตามทีไสำนักงาน 
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย วຌนตป็นการอนุมัติรายการทีไป็นธุรกิจปกติของบรษิทัฯ 
ทีไมีงืไอนเขการคຌาทัไวเป ซึไงป็นเปตามนยบายหลักกณฑ์ ละงบประมาณทีไคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌอนุมัติเวຌ
ชัดจนลຌว ดยวงงิน฿นการอนุมัติของผูຌบริหารป็นเปตามวงงินงบประมาณทีไเดຌรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

4.4 วิธีการสรรหากรรมการ 

การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ  จะตຌองเดຌรับอนุมัติจากทีไประชุม฿หญของผูຌถือหุຌน  ซึไงคณะกรรมการสรร
หาจะป็นผูຌกำหนดหลักกณฑ์  ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา ละพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไมี
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คุณสมบัติหมาะสมพืไอสนอชืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาสนอตอผูຌถือหุຌน พิจารณาตงตัๅง฿นทีไประชุม
฿หญผูຌถือหุຌน  ดังนีๅ 

1. ฿นการประชุมผูຌถือหุຌนสามัญประจำปทุกครัๅง  ฿หຌกรรมการออกจากตำหนงอยางนຌอย  1 ฿น 3  ถຌาจำนวน
กรรมการทีไจะบงออก฿หຌตรงป็นสามสวนเมเดຌ  กใ฿หຌออกดยจำนวน฿กลຌที ไสุดกับสวน 1 ฿น 3  ดย
กรรมการทีไออกจากตำหนง฿นปรกละปทีไ 2  ภายหลังการจดทะบียนบริษัทฯ นัๅน ฿หຌ฿ชຌวิธีจับสลากกัน
วาผูຌ฿ดจะออก  สวนปหลัง โ ตอเป ฿หຌกรรมการคนทีไอยู฿นตำหนงนานทีไสุดนัๅนป็นผูຌออกจากตำหนง 
อนึไง กรรมการทีไออกตามวาระนัๅนอาจถูกลือกขຌามาดำรงตำหนง฿หมกใเดຌ 

2. ฿นกรณีทีไตำหนงวางลงพราะหตุอืไนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดຌวย
คะนนเมนຌอยกวา  3  ฿น  4  ของกรรมการทีไหลืออยู  ลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะ
ตຌองหຌามตามกฎหมายขຌาป็นกรรมการทน฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดเป  วຌนต  
วาระของกรรมการหลือนຌอยกวาสองดือน  บุคคลซึไงขຌาป็นกรรมการทนดังกลาวจะอยู฿นตำหนง
กรรมการเดຌพียงทาวาระทีไยังหลืออยูของกรรมการทีไตนทน 

3. ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนลือกตัๅงกรรมการตามหลักกณฑ์ละวิธีการดังตอเปนีๅ 

▪ ผูຌถือหุຌนคนหนึไงมีคะนนสียงทากับหนึไงหุຌนตอหนึไงสียง 

▪ ผูຌถือหุຌนตละคนจะตຌอง฿ชຌคะนนสียงทีไมีอยู ทั ๅงหมด ลือกตัๅงบุคคลคนดียวหรือหลายคนป็น
กรรมการกใเดຌ ตจะบงคะนนสียง฿หຌกผูຌ฿ดมากนຌอยพียง฿ดเมเดຌ 

▪ บุคคลซึไงเดຌรับคะนนสียงสูงสุดตามลำดับลงมา ป็นผูຌเดຌรับการลือกตัๅงป็นกรรมการทาจำนวน
กรรมการทีไจะพึงมีหรือจะพึงลือกตัๅง฿นครัๅงนัๅน ฿นกรณีทีไบุคคลซึไงเดຌรับการลือกตัๅง฿นลำดับถัดลงมา
มีคะนนสียงทากันกินจำนวนกรรมการทีไจะพึงมีหรือจะพึงลือกตัๅง฿นครัๅงนัๅน  ฿หຌผูຌป็นประธานป็นผูຌ
ออกสียงชีๅขาดพิไมอีกหนึไงสียง 

ตามขຌอบังคับของบริษัทฯ  ทีไประชุมผูຌถือหุຌนอาจลงมติ฿หຌกรรมการคน฿ดออกจากตำหนงกอนถึงคราวออกตาม
วาระเดຌดຌวยคะนนสียงเมนຌอยกวา 3 ฿น 4 ของจำนวนผูຌถือหุຌนซึไงมาประชุมละมีสิทธิออกสียง ละมีหุຌนนับ
รวมกันเดຌเมนຌอยกวากึไงหนึไงของจำนวนหุຌนทีไถือดยผูຌถือหุຌนทีไประชุมละมีสิทธิออกสียง 

พืไอ฿หຌป็นเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ละพืไอสดง฿หຌหในถึงการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนทุกรายอยางทา
ทียมกัน บริษัทฯ ปຂดอกาส฿หຌผูຌถือหุຌนสนอชืไอบุคคลพืไอรับการพิจารณาลือกตัๅงป็นกรรมการบริษัทฯ 
ลวงหนຌากอนวันประชุมผูຌถือหุຌน ทัๅงนีๅพืไอพิจารณากลัไนกรอง  คัดลือกบุคคลทีไมีคุณสมบัติหมาะสมมาดำรง
ตำหนงกรรมการบริษัทฯ ละสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌอยางมีประสิทธิภาพพืไอประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  ดย
บร ิษ ัทฯ เด ຌกำหนดรายละอ ียด หล ักกณฑ ์   ละว ิธ ีการ ป ຂดผยเว ຌบน Website ของบร ิษ ัทฯทีไ  
www.noblehome.com   

หลักกณฑ์ละคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา 

คณะกรรมการสรรหาเดຌกำหนดคุณสมบัติของกรรมการทีไตຌองการสรรหา พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สสอดคลຌองกับ
กลยุทธ์฿นการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ ละป็นเปตามหลักการกำกับดูลกิจการทีไดี ดยมีหลักกณฑ์฿นการ
พิจารณาดังนีๅ 
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(1) พิจารณาความหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู ຌ ความสามารถ ประสบการณ์฿นการบริหารงาน ละ
คุณลักษณะฉพาะบุคคลของผูຌทีไจะคัดลือก พืไอสนอชืไอป็นกรรมการ ฿นดຌานตาง โ คือ 

• ความมีคณุธรรมละความรับผดิชอบ (Integrity and Accountability) 
• การตัดสินดຌวยขຌอมลูละหตุผล (Informed Judgment) 
• ความมีวุฒิภาวะละความมัไนคง ป็นผูຌรับฟังทีไดีละกลຌาสดงความคิดหในทีไตกตางละป็นอิสระ 

• ยึดมัไน฿นการทำงานอยางมีหลักการละมาตรฐานยีไยงมืออาชีพ 

(2) พิจารณาความรูຌความชำนาญฉพาะดຌานทีไจำป็นตຌองมี฿นคณะกรรมการ ดย฿ชຌ Board Skill Matrix ซึไง
ประกอบเปดຌวย ความรูຌกี ไยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ( Industry Knowledge) การกำหนดกลยุทธ์ละ
วิสัยทัศน์ (Strategic Planning) การบริหารความสีไยง (RiskManagement) กฎหมาย (Law) การกำกับ
ด ู ลก ิ จการท ี ไ ด ี  (Corporate Governance)  การบร ิหารจ ัดการองค ์กร  ( HR & Organization 

Development) การขายละการตลาด (Marketing & PR) ละความรู ຌทางดຌานบัญชีละการงิน 
(Accounting and Finance)  ตลอดจนความร ู ຌ ฿นธ ุ รก ิจพ ัฒนาอส ั งหาร ิมทร ัพย ์  ( Real Estate 

Development) ธุรกิจระหวางประทศ (International Business) ละการดำนินการดຌานนวัตกรรม 
(Innovation Management) ป็นขຌอมูลประกอบการพิจารณา พืไอ฿หຌคณะกรรมการสามารถกำหนดกล
ยุทธ์ นยบาย ละกำกับดูล฿หຌมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์เดຌอยางมีประสิทธิผล 

(3) พิจารณาความป็นอิสระของกรรมการตละทาน พืไอพิจารณาวากรรมการอิสระคน฿ดมีคุณสมบัติ
ครบถຌวน หรือคน฿ดขาดคุณสมบัติ฿นการป็นกรรมการอิสระ 

(4) พิจารณาความพรຌอมทีไจะอุทิศวลา฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นฐานะกรรมการ฿หຌกับบริษัทฯ เดຌอยางตใมทีไ 

ทัๅงนีๅ บุคคลผูຌเดຌรับการสนอชืไอพืไอพิจารณาลือกตัๅงป็นกรรมการ ตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะ 

ตຌองหຌามดังนีๅ 

• มีคุณสมบัติครบถຌวน ละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามกฎหมายบรษิัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์
ละตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง ละนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดีของบริษัทฯ 

• หຌามมิ฿หຌกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางดียวกันละป็นการขงขันกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือขຌาป็นหุຌนสวน฿นหຌางหุຌนสวนสามัญ หรือป็นหุຌนสวนเมจำกัดความรับผิด฿นหຌางหุຌนสวนจำกัด 
หรือป็นกรรมการของบริษัทอกชนหรือบริษัทอืไนทีไประกอบกิจการอันมีสภาพดียวกันละป็นการ
ขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เมวาจะทำพืไอประยชน์ตนหรือประยชน์ผูຌอืไน วຌนตจะเดຌจຌง฿หຌทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌนทราบกอนทีไจะมีมติตงตัๅง 

4.5 คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหาร 

 คาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌตงตัๅงคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน ทำหนຌาทีไพิจารณารูปบบละหลักกณฑ์
การจายคาตอบทนของกรรมการ พืไอ฿หຌมีความหมาะสม  ป็นธรรม  ชัดจน ปรง฿ส  ละพียงพอ ดย฿นการ
พิจารณาคาตอบทนกรรมการจะพิจารณาจากผลการดำนินงานของบริษัทฯ รวมกับผลการปฏิบัติงาน  ละ
ความสามารถของตละบุคคล ดยคำนึงปรียบทียบกับระดับอุตสาหกรรมดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถขงขันละ
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กิดรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงาน ละนำสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา฿หຌความหในชอบ ทั ๅงนีๅ 
คาตอบทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองนำสนอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติ  ละ
นืไองจากคณะกรรมการบริษัท฿หญละบริษัทยอยป็นชุดดียวกัน ดังนัๅน  คาตอบทนทีไกรรมการตละทานจะ
เดຌรับเดຌรวมอยู฿นคาตอบทนกรรมการของบริษัท฿หญลຌว 

คาตอบแทนประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ดยความหในชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน เดຌกำหนดหลักกณฑ์ละ
นยบาย฿นการพิจารณาคาตอบทนของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง ละวงงินคาตอบทน
ของประธานจຌาหนຌาที ไบริหารระดับสูง  พื ไอ฿หຌกิดความหมาะสม ป็นธรรม ชัดจน ปรง฿ส พียงพอ 
ปรียบทียบ฿นระดับอุตสาหกรรมดียวกัน ละสะทຌอนถึงความรับผิดชอบของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละ
ผูຌบริหารระดับสูง 

ดยนำสนอหลักกณฑ์ละนยบายฯ ตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทพืไอพิจารณาอนุมัติ ประกอบดຌวย 

- หลักกณฑ์การกำหนดคาตอบทนระยะสัๅน เดຌก งินดือนละบนัส คาดินทาง ละสวัสดิการตาง โ   

- หลักกณฑ์การกำหนดคาตอบทนระยะยาว เดຌก คาตอบทนทีไคำนวณจากผลสำรใจจากการดำนินงาน
ดยประมินจาก Balance Scorecard ละ OKR (Objectives and Key Results) ซึไงทัๅงสองระบบป็น
ระบบผลตอบทนทีไผลักดัน฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ละผูຌบริหารระดับสูง เดຌ฿ชຌความรูຌความสามารถ
฿นการปฏิบัติงาน฿หຌประสบความสำรใจ ละเดຌรับผลตอบทนทีไหมาะสมกับความตัๅง฿จละทุมทพืไอ
บริษัท 

4.6 ปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ เดຌดำนินธุรกิจดຌวยความยึดมัไน฿นจริยธรรมละจรรยาบรรณธุรกิจพืไอรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน   
บริษัทฯ  เดຌจัดทำคูมือจรรยาบรรณธุรกิจเวຌป็นลายลักษณ์อักษร พื ไอป็นนวทางละขຌอพึงปฏิบัติที ได ี฿หຌ
คณะกรรมการ  ผูຌบริหาร  พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือละนำเปปฏิบัติ฿นนวทางดียวกันดຌวยความ
ซืไอสัตย์สุจริต ละทีไยงธรรม ทัๅงการปฏิบัติตอบริษัทฯ ละผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุม สาธารณชนละสังคม รวมทัๅง
การกำหนดระบบการติดตามการปฏิบัติตลอดจนตามนวทางดังกลาวอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅบริษัทฯ  เดຌกำหนด฿หຌ
มีการทบทวนนวทางปฏิบัติกีไยวกับจรรยาบรรณธุรกิจทุก 2 ป หรือทุกปทีไมีการปลีไยนปลงอยางมีนัยสำคัญ 
พืไอปรับปรุงพิไมติมนยบายละขຌอปฏิบัติ฿หຌครอบคลุมละสอดคลຌองกับนวทางของตลาดหลักทรัพย์หง
ประทศเทยละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง ตลอดจนพืไอ฿หຌกิดความหมาะสมกับสภาวการณ์ละสภาพวดลຌอม
ทางธุรกิจทีไปลีไยนปลงเป 

นอกจากนีๅบริษัทฯ เดຌจัดทำคูมือนยบายกำกับดูลกิจการละคูมือจรรยาบรรณธุรกิจทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ 
พืไอผยพร฿หຌกับกรรมการ ผูຌบริหาร  ตลอดจนพนักงานทุกระดับ฿หຌมีการปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ดยกำหนด฿หຌกลุมงานทรัพยากรมนุษย์ป็นผูຌรับผิดชอบ฿นการสงสริม฿หຌกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงาน
ทุกระดับปฏิบัติตามนยบายกำกับดูลกิจการละจรรยาบรรณธุรกิจดຌวยความขຌา฿จผานชองทางการสืไอสารภาย฿น
บริษัทฯ ชน Email, Website ละกิจกรรมตาง โ ของบริษัทฯ พรຌอมทัๅงมีมาตรการติดตามดยพนักงานสามารถ
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สืไอสารกับบริษัทฯ กรณีพบการเมปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูลกิจการหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ผานชองทางการ
จຌงบาะสการกระทำผิดละทุจริตคอร์รัปชัไน หรือสงมาทีไ Email: cg@noblehome.com 

บริษัทฯ เดຌกำหนดขຌอบังคับกีไยวกับการทำงานของบริษัทฯ พืไอ฿หຌผูຌบริหารละพนักงานทัไวเปยึดถือป็นนวทาง฿น
การปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความซืไอสัตย์สุจริต ซึไง฿นขຌอบังคับดังกลาวมีการกำหนดบทลงทษ หากมีการฝຆาฝนขຌอบังคับทีไ
กำหนดเวຌ ละบริษัทฯ มีนยบายฝຄกอบรมพนักงานพืไอพิไมศักยภาพของพนักงาน฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ดยจะจัดอบรมรวมถึงจะมีการติดตามผลการปฏิบัติตามนวทางดังกลาวอยางสมไำสมออีกดຌวย  

4.7 การประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอย 3  ดือนตอครัๅง  ซึไงป็นเปตามตารางการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทีไกำหนดเวຌลวงหนຌาละมีการประชุมพิศษพิไมตามความจำป็น ซึไง฿นระหวางการ
ประชุมเดຌมีการรายงานผลการดำนินงานทีไผานมา฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอยางตอนืไองดຌวย ดย
ประธานกรรมการมีนยบายสงสริม฿หຌมีการ฿ชຌดุลยพินิจทีไรอบคอบละจัดสรรวลาเวຌอยางพียงพอ฿นการ
ประชุม พืไอทีไจะ฿หຌฝຆายจัดการสนอรืไองละสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญเดຌอยางรอบคอบดยทัไวกัน  

4.7.1   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แบงออกเป็น 2 กรณี คือ 

▪ กรณีการประชุมเพื่อพิจารณาวาระเรงดวน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌมอบหมาย฿หຌกรรมการสัญชาติเทย ป็นผูຌขຌารวมประชุมพืไอพิจารณา
วาระรงดวนดังกลาว ดยรายงานการประชุมนีๅจะถูกนำสนอพืไอ฿หຌทีไประชุมคณะกรรมการ฿หญ
พิจารณารับรองตอเป 

▪ กรณีการประชุมเพื่อพิจารณาวาระอื่น ๆ    

กรณีการประชุมพืไอพิจารณาวาระทีไกีไยวขຌองกับนยบายการบริหารงานของบริษัทฯ การลงทุน 
รับรองงบการงิน การกำกับดูลกิจการ ประธานกรรมการละกรรมการทุกทาน จะป็นผูຌ
รวมกันพิจารณาวาระการประชุม  ดยประธานกรรมการละกรรมการทุกทานมีอิสระ฿นการ
สนอรืไองขຌาวาระการประชุม  ฿นการประชุมทุกครัๅง บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือชิญประชุม  
วาระการประชุมพรຌอมทัๅงขຌอมูลประกอบสำหรับพิจารณา ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกทานลวงหนຌา
เมนຌอยกวา 7 วัน กอนการประชุม พืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯเดຌทราบถึงวาระตาง โ  กอนขຌารวม
ประชุม ดยกรรมการตละทานสามารถขอขຌอมูลประกอบการพิจารณาพิ ไมติมเดຌจาก
ลขานุการบริษัทฯ  

฿นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัๅง ประธานกรรมการจัดสรรวลาอยางพียงพอทีไฝຆาย
จัดการจะสนอรืไองละ฿หຌวลามากพอทีไกรรมการจะรวมอภิปรายปัญหาสำคัญอยางรอบคอบ
ละผู ຌบริหารระดับสูงขຌารวมประชุมคณะกรรมการ  บริษัทฯ  พื ไอชี ๅจงขຌอมูล฿นฐานะ
ผูຌกีไยวขຌองกับปัญหาดยตรง นอกจากนีๅ ฿นกรณีทีไจำป็นคณะกรรมการอาจจัด฿หຌมีความหใน
อิสระจากทีไปรึกษาหรือผูຌประกอบวิชาชีพภายนอก ดยถือป็นคา฿ชຌจายบริษัทฯ เดຌ ทัๅงนีๅบริษัทฯ 
กำหนด฿หຌมีการจดบันทึกการประชุมป็นลายลักษณ์อักษร ตามระบียบวาระ ละสนอ฿หຌทีไประชุม

mailto:CG@noblehome.com
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คณะกรรมการบริษัทฯ  รับรอง ดยรายงานการประชุมจะถูกจัดกใบพืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ  
ละผูຌทีไกีไยวขຌองสามารถตรวจสอบเดຌ 

4.7.2 การประชุมคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะ  

▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ป็นการประชุมรวมกันระหวางกรรมการตรวจสอบกับผูຌตรวจ
สอบบัญชีภายนอกอยางนຌอยปละ 4 ครัๅง ละมีการประชุมพิศษตามสมควร ดย฿นการ
ประชุมตละครัๅง  นอกจากจะป็นการประชุมพืไอพิจารณาวาระทีไ กีไยวขຌองกับการรับรองงบ
การงินลຌว ยังมีการประชุมพืไอรับทราบรืไองการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ ละขຌอสนอนะ
ตาง โ จากผูຌสอบบัญชีภายนอก พืไอนำมา฿ชຌปรับปรุงการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅ น 
ละมีการประชุมรวมกับผูຌตรวจสอบภาย฿นอยางสมไำสมอ  

▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหา 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมรวมกันอยางนຌอยปละ 2 ครัๅง ละมีการประชุม
พิศษตามสมควร ดย฿นการประชุมตละครัๅง นอกจากจะป็นการประชุมพืไอกำหนด
หลักกณฑ์ละคุณสมบัติของคณะกรรมการทีไตຌองการสรรหา ละกำหนดวิธีการสรรหาบุคคล
พืไอดำรงตำหนงกรรมการ฿หຌหมาะสมกับลักษณะองค์กร  ยังมีการพิจารณาคัดลือกบุคคลทีไ
มีคุณสมบัติหมาะสมพืไอดำรงตำหนงตามวิธีการสรรหาทีไเดຌกำหนดเวຌ  ดยสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ  พืไอพิจารณาสนอชืไอ฿หຌทีไประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาตงตัๅงป็นกรรมการบริษัทฯ  
ตอเป   

▪ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบทน มีการประชุมรวมกันอยางนຌอยปละ 2  ครัๅง ละ
มีการประชุมพิศษตามสมควร ดย฿นการประชุมตละครัๅง  นอกจากป็นการพิจารณาทบทวน
รูปบบละหลักกณฑ์การจายคาตอบทนกรรมการ ประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละ
ผูຌบริหารระดับสูง ยังป็นการพิจารณากำหนดคาตอบทนประจำปของกรรมการ  ละ
วงงินคาตอบทนของประธานจຌาหนຌาทีไบริหารละผูຌบริหารระดับสูง  พืไอ฿หຌป็นเปตาม
หลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ  พืไอนำสนอวงงินคาตอบทนทีไกำหนดตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
พิจารณาอนุมัติ จากนัๅนคณะกรรมการบริษัทฯ ตຌองนำสนอคาตอบทนกรรมการ฿หຌทีไ
ประชุมผูຌถือหุຌนพืไอพิจารณาอนุมัติ 

▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

การประช ุมคณะกรรมการบร ิหารความส ี ไ ยง ม ี การประช ุมร  วมก ันอย  างน ຌอยป ละ  
1  ครัๅง ละมีการประชุมพิศษตามสมควร ดย฿นการประชุมตละครัๅง  นอกจากป็นการ
วิคราะห์ละตรวจสอบปัจจัยความสีไยงทีไสำคัญ การกำหนดนวทางละกลยุทธ์฿นการ
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บริหารความสีไยง  ยังมีการทบทวนความพียงพอของนยบายบริหารความสีไยงดยรวม
ละความมีประสิทธิผลของระบบละการปฏิบัติตามนยบายทีไกำหนดเวຌอีกดຌวย 

▪ การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ  มีการประชุมรวมกันอยางนຌอย ปละ 1  ครัๅง ละมี
การประชุมพิศษตามสมควร ดย฿นการประชุมตละครัๅง  นอกจากป็นการพิจารณาทบทวน
นยบายกำกับดูลกิจการละจรรยาบรรณธุรกิจลຌว  พืไอ฿หຌกิดความหมาะสมละ
สอดคลຌองกับนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  กฎหมาย  กฎระบียบทีไกีไยวขຌอง
ลຌว  ยังมีการติดตามละประมินผลการปฏิบัติหนຌาทีไของคณะกรรมการบริษัทฯ  ตาม
นวปฏิบัติทีไดีทีไกำหนดเวຌ฿นนยบายกำกับดูลกิจการ    

การประชุมคณะกรรมการยอยทุกคณะ฿นตละครัๅง  บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือชิญประชุม  วาระการ
ประชุมพรຌอมทัๅงขຌอมูลประกอบสำหรับการพิจารณา฿หຌคณะกรรมการชุดยอยตละคณะลวงหนຌาเมนຌอย
กวา 7 วัน กอนการประชุม  พืไอ฿หຌเดຌทราบถึงวาระตาง โ กอนขຌารวมประชุม  รวมถึงมกีารจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการชุดยอยทุกคณะเวຌป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการชุดยอยตละคณะตามทีไกลาวขຌางตຌน  
พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาระบบการบริหารละการดำนินงานของบริษัทฯ  ฿หຌดียิไงขึๅน  บริษัทฯ มีนยบาย
สนับสนุน฿หຌกิดการประชุมรวมกันระหวางกรรมการทีไเมป็นผูຌบริหารตามความจำป็น  พืไออภิปรายถึงปัญหา
ตาง โ กีไยวกับการจัดการทีไอยู฿นความสน฿จดยเมมีฝຆายจัดการขຌารวม ละจຌง฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหารทราบถึงผลการประชุม ดยบริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการทีไเมป็นผูຌบริหาร รวมกันประมินผล
การปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร ละกรรมการผูຌอาวุสป็นผูຌจຌงผล฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไ
บริหารรับทราบ 

4.8 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

4.8.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ป็นประจำ
ทุกป ดย฿ชຌบบประมินตนองของคณะกรรมการ (Board Self Assessment) ซึไงจัดทำป็น 2 
ลักษณะ คือ การประมินผลงานคณะกรรมการบริษัทฯ บบรายคณะ ละการประมินผลงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ บบรายบุคคล  ดย฿ชຌหลักกณฑ์การพิจารณาจากครงสรຌางละคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ บทบาท หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ  
การทำหนຌาทีไของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝຆายจัดการ ละการพัฒนาตนองของคณะกรรมการละ
การพัฒนาผูຌบริหาร ซึ ไงบบประมินดังกลาวสอดคลຌองกับบบประมินของคณะกรรมการทีไตลาด
หลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนดเวຌ ณ ดือนกุมภาพันธ์ 2558 การประมินผลดังกลาวป็นการชวย฿หຌ
กรรมการตละทานละคณะกรรมการบริษัทฯ เดຌพิจารณาทบทวนผลงาน ประดในปัญหาละ
อุปสรรคตาง โ ฿นระหวางปทีไผานมา ละยังป็นครืไองมือ฿นการชวยตรวจสอบละวิคราะห์฿หຌหใน
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วาการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ละปฏิบัติครบถຌวนตามหนຌาทีไของกรรมการ
ดຌวยหรือเม  

4.8.2 การประเมินตนเอง เรื่อง การปฏิบัติงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ  จัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานตามนยบายการกำกับดูลกิจการ ดยคณะกรรมการ
กำกับดูลกิจการป็นผูຌทบทวนบบประมินตนอง รืไอง การปฏิบัติตามนยบายการกำกับดูล
กิจการทีไดี  ดย฿ชຌหลักกณฑ์การพิจารณาจาก สิทธิของผูຌถือหุຌนละการปฏิบัติตอผูຌถือหุຌนอยางทา
ทียมกัน บทบาทผูຌมีสวนเดຌสีย การปຂดผยขຌอมูลละความปรง฿ส ละความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ทัๅงนีๅจะมีการทบทวนบบประมินดังกลาวป็นประจำทุกป พืไอ฿หຌป็นเปตามนวปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล กฎระบียบทีไกีไยวขຌองละสอดคลຌองกับสภาวการณ์ที ไปลี ไยนปลงเป พืไอ
นำสนอตอทีไประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ป็นประจำทุกปอยางสมไำสมอ 

4.8.3    การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดย฿ชຌหลักกณฑ์การพิจารณา
จากการทำหนຌาทีไดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ละการปฏิบัติหนຌาทีไฉพาะดຌานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

4.8.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทัๅง 5 คณะ 
ป็นประจำทุกป  เดຌก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบทน คณะกรรมการบริหารความสีไยงละคณะกรรมการกำกับดูลกิจการ ดย฿ชຌหลักกณฑ์
การพิจารณาจากครงสรຌางละคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ละบทบาท 
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ซึไงบบประมินดังกลาวสอดคลຌองกับบบประมินของ
คณะกรรมการทีไตลาดหลักทรัพย์หงประทศเทยกำหนดเวຌ ณ ดือนกุมภาพันธ์ 2558 การประมินผล
ดังกลาวป็นการชวย฿หຌกรรมการชุดยอยตละทานละคณะกรรมการชุดยอย เดຌพิจารณาทบทวน
ปัญหาละอุปสรรคตาง โ ฿นระหวางปทีไผานมา ละยังป็นครืไองมือ฿นการชวยตรวจสอบละ
วิคราะห์฿หຌหในวาการทำงานของคณะกรรมการชุดยอย มีประสิทธิภาพ ละปฏิบัติครบถຌวนตาม
หนຌาทีไของกรรมการดຌวยหรือเม   

4.8.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

  บริษัทฯ จัด฿หຌมีการประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร  ดยคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบทนป็นผูຌพิจารณาทบทวนบบประมิน  ดย฿ชຌหลักกณฑ์การพิจารณาจากความ
ป็นผู ຌนำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางผน ละผลปฏิบัติทางการงิน 
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงาน ละความสัมพันธ์กับ
บุคลากร การสืบทอดตำหนง ความรูຌดຌานผลิตภัณฑ์ละบริการ ละคุณลกัษณะสวนตัว ดยบริษัทฯ 
กำหนด฿หຌกรรมการทีไเมป็นผูຌบริหารรวมกันประมินผลการปฏิบัติงานของประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร
ละกรรมการผูຌอาวุสป็นผูຌจຌงผล฿หຌประธานจຌาหนຌาทีไบริหารรับทราบ    
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4.9 การพฒันากรรมการและผบูรหิาร 
บริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการพัฒนาคณะกรรมการละผูຌบริหารของบรษิัทฯ ดังนีๅ 

4.9.1 การพฒันากรรมการและผบูรหิาร 

▪ จัด฿หຌมีการประชุมทีไครงการตาง โ ของบริษัทฯ ละผูຌบริหารประจำครงการ  พืไอป็นการ
ลกปลีไยนความคิดหใน วิสัยทัศน์ ละป็นการสมานสามัคคีกันระหวางผูຌบริหาร  ซึไงจะนำเปสู
การกำหนดทิศทางการดำนินธุรกิจ  นยบาย ละกลยุทธ์ตอเป   

▪ สงสริม฿หຌกรรมการบริษัทฯ ขຌารวมสัมมนาหลักสูตรที ไกี ไยวขຌองกับการพัฒนาความรูຌ 
ความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไกรรมการ  ดยขຌาอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) ซึไงป็นหลักสูตรพืๅนฐานของกรรมการบริษัทจดทะบียนของสมาคมสงสริม
สถาบันกรรมการบริษัทเทย  (Thai Institute of Directors Association : IOD)  

▪ สงสริม฿หຌกรรมการบริษัทฯ ขຌารวมอบรมหลักสูตร  Director Certification  Program (DCP) 

ละสนับสนุน฿หຌกรรมการบริษัทฯ อยางนຌอย  1  ทานขຌารวมอบรมหลักสูตรดังกลาวรวมถึง
หลักสูตรอืไนทีไกีไยวขຌองอยางตอนืไอง  พืไอป็นการพิไมพูนความรูຌละนำมาปรับ฿ชຌ฿นการ
ปฏิบัติงาน อีกทัๅงพืไอยกระดับการป็นผูຌบริหารมืออาชีพ  ละพืไอทีไจะพัฒนากำกับดูลกิจการ
อันจะนำเปสูความสำรใจอยางยัไงยืนของบริษัทฯ 

▪ สนับสนุน฿หຌกรรมการบริษัทฯ ขຌาอบรมหลักสูตรหรือขຌารวมกิจกรรมสัมมนาทีไกีไยวขຌองกับ
การพัฒนาความรูຌ ความสามารถ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไอยางตอนืไอง    

4.9.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

฿นกรณีมีการตงตัๅงกรรมการ฿หม  ลขานุการบริษัทฯ จะจัดตรียมอกสารละขຌอมูลตาง โ ทีไป็น
ประยชน์ พืไอสงสริม฿หຌกรรมการเดຌทราบถึงบทบาท  หนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นฐานะกรรมการ
ของบริษทัฯ  นอกจากนีๅ บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีการปฐมนิทศสำหรับกรรมการ฿หม พืไอรับทราบกีไยวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัๅงขຌอมูลอืไน โ ทีไกีไยวขຌองกับการดำนินธุรกิจของบริษัทฯ ฿นการทีไจะนำมา
ป็นหลัก฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการ฿หม  ดยมีการนำสนอภาพรวมละรายละอียดหัวขຌอตาง โ 
ดังนีๅ 

▪ วิสัยทัศน์ละปງาหมายของบริษัทฯ  

▪ ครงสรຌางการบริหารงาน 

▪ ขຌอมูลการดำนินงานละกิจกรรมของบริษัทฯ 

▪ บทบาท  อำนาจหนຌาทีไ  ละความรับผิดชอบของกรรมการ 

▪ นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี (Corporate  Governance  Policy) 

▪ ประวัติดยสังขปของคณะกรรมการละผูຌบริหารของบริษัทฯ ทานอืไน โ 

▪ คุณสมบัติละคาตอบทนกรรมการ 
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4.9.3   แผนการสืบทอดงาน 

บริษัทฯ มีความมุงมัไน฿นการพัฒนาผูຌบริหาร   พืไอการสืบทอดงานอยางตอนืไอง ดยมีการวางผน
ละการทำงาน฿นสวนตาง โ ดยบริษัทฯ  กำหนด฿หຌมีกลุมคณะทำงานตละคณะซึไงประกอบดຌวย   
ผู ຌบริหารระดับสูงละมีผู ຌบริหารตละสายงานมาประชุมรวมกัน พื ไอกำหนดผนงานละการ
ประสานงาน  ซึไงบริษัทฯ ชืไอมัไนวา  ดຌวยนวทาง฿นการปฏิบัติงานดังกลาวนีๅจะป็นวิธีหนึไงทีไจะชวย
พัฒนาศักยภาพ฿นการปฏิบัติงานของผูຌบริหารตละสายงานป็นอยางมาก นืไองจากเดຌมีสวนรวมละป็น
สวนหนึไง฿นการกำหนดผนการปฏิบัติงาน ซึไงถือเดຌวาป็นการถายทอดประสบการณ์฿นการทำงาน
ของผูຌบริหารระดับสูง฿นการปฏิบัติงานจริงสูผูຌบริหารของสายงานตาง โ ดยวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวถือ
ป็นการสืบทอดงานอยางคอยป็นคอยเป฿นลักษณะของการทำงานรวมกัน การสืบทอดงาน฿นลักษณะนีๅ
จะชวย฿หຌผูຌบริหารของตละสายงานสามารถศึกษางาน ละผูຌบริหารระดับสูงสามารถถายทอดงาน 
รวมทัๅงความรับผิดชอบทีไสำคัญเปพรຌอมกัน 

อีกทัๅง บริษัทฯ ยัง฿หຌความสำคัญกับการตอนืไอง฿นการดำนินธุรกิจ ละการปຂดอกาสละพัฒนาพนักงาน
พืไอ฿หຌพนักงานสามารถติบตเปพรຌอมกับองค์กร ดังนัๅน พืไอ฿หຌการสืบทอดตำหนง฿นองค์กรป็นเปอยางมี
ระบบ บริษัทฯ จึงเดຌกำหนดหลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ 

1. บริษัทฯ จะมีการกำหนดตำหนงทีไมีความสำคัญกับการดำนินธุรกิจซึไงจะตຌองมีผูຌดำรงตำหนง
อยูสมอ หรือ ฿นกรณีทีไเมมีผูຌดำรงตำหนงจะตຌองมีผูຌทีไรักษาการ฿นตำหนงดังกลาว 

2. ผูຌที ไดำรงตำหนง฿นปัจจุบัน จะตຌองมีการสนอชืไอผู ຌสืบทอดตำหนง฿หຌผู ຌบริหารระดับสูง
พิจารณา ดย฿น 1 ตำหนงจะมีผูຌที ไสืบทอดตำหนง (Successor) เดຌมากกวา 1 ทาน ดย
บริษัทฯ จะมีการคัดลือกมืไอถึงวลาทีไหมาะสมอีกครัๅงหนึไง 

3. บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชืไอผูຌสืบทอดตำหนงป็นประจำทุกป  
4. บริษัทฯ จะจัด฿หຌมีผนการพัฒนาสำหรับผูຌทีไถูกวางผน฿หຌป็นผูຌสืบทอดตำหนง (Successor) 

พืไอ฿หຌการบริหารงานของบริษัทฯ ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละมีการถายทอดความรูຌภาย฿น
องค์กรจากรุนสูรุนตอเป 

5.    การควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย฿หຌคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ  ดูลสอบทานความหมาะสมละความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภาย฿น  พืไอ฿หຌมัไน฿จวาระบบการควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ  หมาะสมละพียงพอทีไจะ
ปกปງองทรัพย์สินของบริษัทฯ  ละพืไอประยชน์ของผูຌถือหุຌน  ดย฿หຌหนวยงานตรวจสอบภาย฿น  มุงนຌนตรวจสอบชิง
ปฏิบัติการของทุกหนวยงาน฿หຌมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  ละมีประสิทธิผลตอนืไอง  รวมทัๅง฿หຌมีการติดตาม ละ
ดำนินการกຌเขผลการตรวจสอบ ฿นประดในทีไป็นสาระสำคัญดยฉพาะประดในกีไยวกับปัจจัยความสีไยงทีไอาจมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน หรือรายการทีไกีไยวยง ซึไงอาจทำ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์อยางสมหตุสมผล 

ขอบขตงานตรวจสอบภาย฿นของบริษัทฯ บงระบบงานหลักออกป็น 3 ระบบ เดຌก การกอสรຌาง การขาย ละการอน
กรรมสิทธิ์  พืไอประมินวาระบบงานนัๅนสอดคลຌองกับขຌอกำหนดกฎหมายของภาครัฐ  นยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี 
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มีการควบคุมภาย฿นทีไพียงพอ หมาะสม ละมีประสิทธิภาพ  ดยคณะกรรมการบริษัทฯ  ประมินความพียงพอของระบบ
การควบคุมภาย฿นของบริษัทฯ 5 ดຌาน ดังนีๅ 

5.1  การควบคุมภายในองค์กร 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจดຌวยความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมละจริยธรรม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหาร จึงเดຌจัดทำนยบายละขຌอปฏิบัติกีไยวกับจรรยาบรรณธุรกิจอยางป็นลาย
ลักษณ์อักษร พืไอ฿หຌกรรมการ ผูຌบริหารละพนักงานทุกคน ขຌา฿จถึงมาตรฐานดຌานจริยธรรมทีไบริษัทฯ ฿ชຌ฿นการ
ดำนินธุรกิจละ฿ชຌป็นกรอบ฿นการปฏิบัติงาน ดยนยบายทีไกำหนดเวຌ฿นจรรยาบรรณธุรกิจ เดຌก นยบาย
ความขัดยຌงทางผลประยชน์ นยบายละนวปฏิบัติกีไยวกับการตอตຌานทุจริตคอร์รัปชัไน นยบายกีไยวกับการ
จຌงบาะสการกระทำผิด ป็นตຌน ดยมีการสืไอสาร฿หຌผูຌบริหารละพนักงานทุกคนรับทราบ ถึงนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ละพึง฿หຌมีการปฏิบัติอยางครงครัด กรณีมีการฝຆาฝนจะมีบทลงทษ฿หຌป็นเปตามทีไกำหนด
เวຌ฿นขຌอบังคับบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ป็นผู ຌพิจารณาการกำหนดละยกบทบาทหนຌาที ไละความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริหารละกรรมการผูຌจัดการอยางชัดจน  ละทำ
หนຌาทีไกำกับดูล฿หຌมีการกำหนดปງาหมายการดำนินธุรกิจทีไชัดจนละวัดผลเดຌ กำกับดูลบทบาทหนຌาทีไของ
คณะกรรมการละผูຌบรหิาร฿หຌป็นเปตามกฎหมาย กฎบัตร ซึไงครอบคลมุบทบาทหนຌาทีไสำคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดຌวยกรรมการอิสระทีไมีความรูຌกีไยวกับธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
ชีไยวชาญนาชืไอถือละมีความป็นอิสระ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไอยางทຌจริง ชน เมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ นอกจากนีๅ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังทำหนຌาทีไกำกับดูลการพัฒนาละปฏิบัติรืไองการควบคุมภาย฿น
องค์กร การสรຌางสภาพวดลຌอม การประมินความสีไยง กิจกรรมการควบคุม ขຌอมูล การสืไอสารละการติดตาม 

ผูຌบริหารระดับสูงมีการกำหนดครงสรຌางองค์กรทีไสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดยพิจารณาถึง
ความหมาะสมทัๅงทางธุรกิจละกฎหมาย รวมถึงการจัด฿หຌมีการควบคุมภาย฿นอยางมีประสิทธิภาพ ดยมีสาย
งานตรวจสอบภาย฿นทีไขึๅนตรงกับกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีๅผูຌบริหารระดับสูงยังมีการกำหนดสายการ
รายงานความหมาะสมกีไยวกับอำนาจหนຌาทีไ ความรับผิดชอบละการสืไอสารขຌอมูล 

บริษัทฯ มีนยบายละวิธีการปฏิบัติพืไอจัดหา พัฒนาละรักษาบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถทีไหมาะสม มี
กระบวนการประมินผลการปฏิบัติงาน ละกระบวนการกຌเขปัญหาหรือตรียมพรຌอมสำหรับการขาดบุคลากรทีไ
มีความรูຌ ละความสามารถทีไหมาะสมอยางทันวลา ตลอดจนมีกระบวนการสรรหา พัฒนาละรักษาผูຌบริหาร
ละพนักงานทุกคน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ละผูຌบริหารมีกระบวนการละการสืไอสาร฿หຌบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบตอการ
ควบคุมภาย฿น ดยจัด฿หຌมีการกำหนดตัวชีๅวัดผลการปฏิบัติงาน การสรຌางรงจูง฿จทีไหมาะสมตลอดจนประมิน
รงจูง฿จละการ฿หຌรางวัลอยางตอนืไองดยนຌน฿หຌสามารถชืไอมยงกับความสำรใจของหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติตาม
การควบคุมภาย฿น ละจัด฿หຌมีการปรับปรุงกຌเขกระบวนการปฏิบัติ฿นกรณีทีไจำป็น ตลอดจนเมสรຌางรงกดดัน
ทีไมากกินเป฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของบุคลากรตละคน   
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5.2 การประเมินความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรเวຌอยางชัดจน พืไอ฿หຌสามารถระบุละประมินความสีไยงตาง โ 
ทีไกีไยวขຌองกับการบรรลุวัตถุประสงค์พรຌอมทัๅงมีการจัดตัๅงคณะกรรมการบริหารความสีไยง ซึไงคณะกรรมการ
บริหารความสีไยง อนุมัติละสืไอสารนยบายการบริหารความสีไยง฿หຌผูຌบริหารละพนักงานทุกคนรับทราบละ
ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการงินละหมาะสมกับธุรกิจ ปຂดผยขຌอมูลครบถຌวน 
ถูกตຌอง มีการกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการงิน ดยพิจารณาถึงปัจจัยทีไสำคัญ ชน ผู ຌ฿ชຌรายงาน
ทางการงิน ขนาดของรายการรวมถึงนวนຌมของธุรกิจ ทำ฿หຌรายงานทางการงินของบริษัทฯ สะทຌอนถึง
กิจกรรมการดำนินงานของบริษัทฯ อยางทຌจริง  

บริษัทฯ เดຌระบุความสีไยงทีไอาจมีผลกระทบตอการดำนินธุรกิจทัๅงระดับองค์กร ดยมีการวิคราะห์ความสีไยง
ทุกประภททีไอาจกิดจากทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก ซึไงรวมถึงความสีไยงดຌานกลยุทธ์ การดำนินงาน 
การรายงาน การปฏิบัติตามกฎกณฑ์ละดຌานทคนลยีสารสนทศ ทัๅงนีๅผูຌบริหารทุกคนมีสวนรวม฿นการบริหาร
ความสี ไยง บริษัทฯ มีการประมินความสำคัญของความสี ไยง ดยพิจารณาทัๅงอกาสกิดหตุการณ์ละ
ผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนพรຌอมทัๅงมีมาตรการละผนปฏิบัติงานพืไอจัดการความสีไยง ทัๅงนีๅ บริษัทฯ ยังเดຌ
พิจารณาละประมินถึงอกาสทีไจะกิดการทุจริต ซึไงครอบคลุมการทุจริต฿นบบตาง โ ชน การจัดทำรายงาน
ทางการงินทใจ การคอร์รัปชัไน การปลีไยนปลงขຌอมูล฿นรายงานทีไสำคัญ การเดຌมาหรือ฿ชຌเปซึไงทรัพย์สินดยเม
ถูกตຌอง ป็นตຌน รวมถึงมีการทบทวนปງาหมายการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ดยพิจารณาความป็นเปเดຌของ
ปງาหมายทีไกำหนดเวຌ รวมทัๅงเดຌพิจารณาความสมหตุสมผลของการ฿หຌสิไงจูง฿จหรือผลตอบทนกพนักงานลຌว
ดຌวยวาเมมีลักษณะสงสริม฿หຌพนักงานกระทำเมหมาะสม  

นอกจากนีๅบริษัทฯ มีการประมินการปลีไยนปลงปัจจัยภายนอกองค์กร รูปบบการทำธุรกิจ ทีไอาจมี
ผลกระทบตอการดำนินธุรกิจ การควบคุมภาย฿นละรายงานทางการงิน ตลอดจนเดຌกำหนดมาตรการ
ตอบสนองตอการปลีไยนปลงนัๅนอยางพียงพอ    

5.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมทีไมีความหมาะสมกับความสีไยงละลักษณะฉพาะขององค์กร พรຌอมทัๅงมีมาตรการ
ควบคุมภาย฿นทีไกำหนดป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการตาง โ อยางหมาะสม ชน นยบายละ
ระบียบวิธีปฏิบัติงานกีไยวกับธุรกรรมดຌานการงิน ป็นตຌน ตลอดจนมีการกำหนด฿หຌการควบคุมภาย฿นมีความ
หลากหลายอยางหมาะสม ชน การควบคุมบบปງองกันละติดตาม ป็นตຌน ดยบริษัทฯ กำหนด฿หຌมีการควบคุม
ภาย฿น฿นทุกระดับขององค์กร บริษัทฯ มีการบงยกหนຌาที ไการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี ขຌอมูล
สารสนทศ ละการจัดกใบทรัพย์สินออกจากกันดใดขาด พืไอ฿หຌกิดการถวงดุล ละสามารถตรวจสอบกันเดຌ
อยางหมาะสม นอกจากนีๅ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดการควบคุมครงสรຌางพืๅนฐาน กระบวนการเดຌมา การพัฒนา
ละการบำรุงรักษาระบบทคนลยี ตลอดจนการควบคุมดຌานความปลอดภัยของระบบทคนลยี฿หຌมีความ
หมาะสม 
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บริษัทฯ มีนยบายทีไรัดกุมพืไอติดตาม฿หຌการทำธุรกรรมของผูຌถือหุຌนราย฿หญ กรรมการ ผู ຌบริหารหรือผูຌทีไ
กีไยวขຌองกับบุคคลดังกลาวตຌองผานขัๅนตอนอนุมัติทีไกำหนด ชน ขຌอบังคับของบริษัทฯ กฎกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ ป็นตຌน  อนึไง การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมจะกระทำดยผูຌทีไ เมมีสวนเดຌสีย฿นธุรกรรมนัๅน ละ
คำนึงถึงประยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ป็นสำคัญ ดยถือสมือนป็นรายการทีไกระทำกับบุคคลภายนอก (at arms’ 
length basis)    

นอกจากนีๅบริษัทฯ มีกระบวนการติดตามดูลการดำนินงานของบริษัทยอย หรือบริษัทรวมอยางสมไำสมอ 
รวมทัๅงกำหนดนวทางการดำนินงาน฿หຌบุคคลทีไบริษัทฯ ตงตั ๅง฿หຌป็นกรรมการหรือผู ຌบริหาร฿นบริษัทฯ 
ดังกลาวถือปฎิบัติอีกดຌวย    

5.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทฯ กำหนดขຌอมูลทีไตຌองการ฿ชຌ฿นการดำนินงาน ทัๅงขຌอมูลจากภาย฿นละภายนอกองค์กรทีไมีคุณภาพละ
กีไยวขຌองตองาน มีการพิจารณาทัๅงตຌนทุนละประยชน์ทีไจะเดຌรับ รวมถึงปริมาณละความถูกตຌองของขຌอมูล 
บริษัทฯ มีการดำนินการพืไอ฿หຌคณะกรรมการบริษัทฯ มีขຌอมูลทีไสำคัญอยางพียงพอสำหรับ฿ชຌประกอบการ
ตัดสิน฿จ  ละมีการดำนินการพืไอ฿หຌกรรมการบริษัทฯ เดຌรับหนังสือนัดประชุม หรืออกสารประกอบการ
ประชุมทีไระบุขຌอมูลทีไจำป็น ละพียงพอตอการพิจารณากอนการประชุมอยางนຌอยภาย฿นระยะวลาขัๅนตไำ
ตามทีไกฎหมายกำหนด มีการดำนินการพืไอ฿หຌรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ มีรายละอียดครบถຌวน 
พืไอ฿หຌสามารถตรวจสอบยຌอนหลังกีไยวกับความหมาะสม฿นการปฏิบัติหนຌาทีไของกรรมการตละราย   

บริษัทฯ มีระบบจัดกใบอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ละบัญชีตาง โ เวຌครบถຌวนป็นหมวดหมู  ละเมคย
เดຌรับจຌงจากผูຌสอบบัญชีวามีขຌอบกพรอง฿นการควบคุมภาย฿น  คณะกรรมการเดຌมีการพิจารณาลຌววา บริษัทฯ 
฿ชຌนยบายการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการงิน หมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีกระบวนการสืไอสารขຌอมูลภาย฿นองค์กรละผูຌมีสวนเดຌสียภายนอกองค์กรอยางมีประสิทธิภาพ ละมี
ชองทางการสืไอสารทีไหมาะสม พืไอสนับสนุนการควบคุมภาย฿น มีการรายงานขຌอมูลทีไสำคัญถึงคณะกรรมการ
บริษัทฯ อยางสมไำสมอละคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขຌาถึงหลงสารสนทศทีไจำป็นตอการปฏิบัติงาน
หรือสอบทานรายการตาง โ ตามทีไตຌองการ นอกจากนีๅ พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบายวาดຌวยการจຌงบาะสการ
กระทำผิด บริษัทฯ เดຌจัด฿หຌมีชองทางการสืไอสาร฿หຌผูຌมีสวนเดຌสียทุกกลุมทัๅงภาย฿นละภายนอกองค์กร สามารถ
จຌงขຌอมูลหรือบาะสกีไยวกับการฉຌอฉล หรือทุจริตภาย฿นบรษิัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณหรอื
มีการกระทำผิดปกติอืไนทีไอาจกอ฿หຌกิดความสียหายตอบริษัทฯ ผานทาง Website ทัๅงนีๅมืไอเดຌรับคำรຌองรียน 
บริษัทฯ มีหนวยงานรับจຌงคำรຌองรียนละมีกระบวนการจัดการตอรืไองทีไรຌองรียนภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสม 
นอกจากนีๅบริษัทฯ ยังมีกลเก฿นการคุຌมครอง฿หຌกิดความปลอดภัยตอผูຌจຌงบาะสอีกดຌวย 

5.5     ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ติดตามปรียบทียบผลการดำนินงานวาป็นเปตามปງาหมายการดำนินธุรกิจทีไกำหนดเวຌหรือเม กรณทีีไ
มีความตกตาง บริษัทฯ จะดำนินการกຌเขภาย฿นระยะวลาทีไหมาะสมพรຌอมทัๅงวิคราะห์ ละตรวจสอบถึง



นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ทบทวนป 2563 

 

 

 

         

36 

 

สาหตุของความตกตางพืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปງองกันหรือปรับปรุงตอเป บริษัทฯ มีขຌอกำหนดหຌามฝຆาย
บริหารละพนักงานปฏิบัติตน฿นลักษณะทีไอาจกอ฿หຌกิดความขัดยຌงทางผลประยชน์ ละมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภาย฿นทีไวางเวຌอยางสมไำสมอ ซึไงรวมถึงการมีระบบการติดตามละประมินผลระบบ
การควบคุมภาย฿นดยสายงานตรวจสอบภาย฿น ฿นกรณีมีขຌอบกพรองจะรายงานความคืบหนຌา฿นการปรับปรุง
ขຌอบกพรองตอคณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีนยบาย฿หຌฝຆายบริหารตຌอง
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ฿นกรณีทีไกิดหตุทุจริตหรือสงสัยวามีหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติทีไฝຆาฝน
กฎหมาย  ละมีการกระทำทีไผิดปกติอืไน ซึไงอาจจะกระทบตอชืไอสียง ละฐานะการงินของบริษัทฯ อยางมี
นัยสำคัญ 
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