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การก�ากับดูแลกิจการ
	 คณะกรรมการบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 เน่ืองจากมีความเช่ือมั่นว่า	 ธรรมาภิบาลที่ดีจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วยให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 

ประสบความส�าเร็จ	 และสร้างความเช่ือมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้ซึ่ง 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ซึ่งจะน�าไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

และยั่งยืน	และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 เข้าใจบทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น	 รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	

และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี	 ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		 

นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ	 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการทั้ง	5	หมวด	ประกอบด้วย	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 ซึ่งกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการ	รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน	รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Rights) 
	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิของผู ้ถือหุ ้น	 โดยไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือ 

ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิข้ันพื้นฐานต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 อันได้แก่	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น	 

การรับซื้อหุ้นคืน	การได้รับเงินปันผล	การมีส่วนแบ่งในก�าไรของกิจการ	การได้รับข่าวสาร	ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ	 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ	 แต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 และเร่ืองที่มีผล 

กระทบต่อบริษัทฯ	เป็นต้น

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัท	 พึงเคารพสิทธิ 

และปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ่ม	 ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อย	 ผู้ถือหุ ้นที่เป็น 

ชาวต่างชาต	ิและผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั	ซึง่มไิด้จ�ากดัเฉพาะสทิธติามกฎหมายเท่าน้ัน		บริษัทฯ	ได้ปฏิบติัหน้าทีแ่ละด�าเนิน

ธุรกจิด้วยความซือ่สตัย์สจุริต	โปร่งใส	มคีวามรับผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้	จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สนิใดๆ	ของบรษิทัฯ	เสือ่มค่า	สญูหาย	 

หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์	 และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวย

ความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน	 รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 

โดยมีการก�ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม	โดยจะไม่จัดประชุม 

ในวันหยุดนักขัตฤกษ์	 วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์	 บริษัทฯ	 ก�าหนดช่วงเวลาจัดประชุมที่เหมาะสม	 คือ	 ระหว่าง 

8.30	ถึง	17.00	นาฬิกา	และสถานที่จะจัดประชุมที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	โดยจะอ�านวย

ความสะดวกในด้านต่างๆ	ได้แก่	เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอ	จดัเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร	จดัให้ 

มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม	 ซึ่งสถานที่ใช้จัดประชุมสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอาย ุ

และผูพ้กิารทีใ่ช้รถเข็น	รวมถงึมกีารเตรียมระบบรักษาความปลอดภัยและแผนรับมอืกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชุม 
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 ก�าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในแต่ละปีบริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	ภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี 

ของบริษัทฯ	 โดยตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรวมท้ังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที	่ 

จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รายช่ือบุคคลที่เสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท		 

และส่งค�าถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบรษิัทฯ	(www.supalai.com)	

อย่างน้อย	3	 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี	 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ	 แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	-	7	มกราคม	2557		เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิ

ของตน	รวมถึงได้น�าหลักเกณฑ์	ขั้นตอน	และข้อมูลประกอบการประชุม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	แจ้งผ่านเว็บไซต์ 

ของบริษทัฯ	ล่วงหน้า	เพือ่ผูถ้อืหุน้จะได้มเีวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชุม	และในวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการ	

ทีป่รึกษาคณะกรรมการ	และผูบ้ริหารทีด่แูลงานทางด้านการเงนิ	-	บญัชี	เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงเพือ่ตอบข้อซกัถาม

	 ทั้งนี้ในปี	2556		บริษัทฯ	ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	22	เมษายน	2556	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	 

ชั้น	33	 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์	 เลขที่	1011	 ถนนพระราม	3	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	 กรุงเทพมหานคร		 

และในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น		ส�าหรับการเดินทางมาประชุม		ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก

หลากหลายเส้นทาง	ได้แก่

•	 ข้ึนทางด่วน	 มาทางดาวคะนอง	 โดยลงที่ด่านพระราม	3	(ช่องนนทรี-นางลิ้นจี่)	 เข้าสู่ถนนพระราม	3	 

ขึ้นสะพานข้ามแยก	1	จุด	ลงสะพานแล้วเบี่ยงออกซ้าย	เมื่อผ่านสามแยกไฟแดง	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร		 

และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากถนนสุขสวัสดิ์	หรอืสมุทรปราการ	หรือสมุทรสาคร	สามารถใช้สะพานภูมิพล	1	และสะพานภูมิพล	

2	ลงถนนพระราม	3	ถึงแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวา	วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากสีแ่ยกท่าพระ	สามารถว่ิงตรงข้ึนสะพานกรุงเทพ	มุง่สูถ่นนพระราม	3	ข้ึนสะพานข้ามแยกตลอดสาย		 

สังเกตธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ส�านักงานใหญ่	(ฝั่งขวามือ)	ไม่ต้องขึ้นสะพานต่อ	ให้วิ่งถนนปกติ	อาคาร 

จะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากแยกอโศก-สุขุมวิท	 ผ่านหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ข้ามสะพานคลองเตย	 เข้าสู่ถนน 

พระราม	3	 ข้ึนสะพานข้ามแยก	2	 จุด	 เมื่อลงสะพานจะผ่านสามแยกที่จะข้ึนสะพานภูมิพล	1	 ให้วิ่ง 

ตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ		อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

•	 มาจากถนนสีลม-สาทร	 ให้วิ่งเข้าสู่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์	 มาบรรจบกับถนนพระราม	3	 เลี้ยวขวา		 

ผ่านสามแยกที่จะขึ้นสะพานภูมิพล	1	ให้วิ่งตรงไป	500	เมตร	และกลับรถ	อาคารจะอยู่ซ้ายมือ

 การส่งหนังสือเชิญประชุม

	 บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ	 เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่ง

หนังสอืเชญิประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในวาระต่างๆ	ทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจพร้อมหนังสอื

มอบฉันทะและรายงานประจ�าปี	 ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ประมาณ	30	 วัน	 ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น	 

และผูล้งทนุสถาบนั	มเีวลาในการเตรียมตวัศึกษารายละเอยีดของแต่ละวาระ	และเตรียมการมอบฉนัทะ	ในกรณีทีไ่ม่สะดวก

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	พร้อมทัง้	จดัเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับปิดหนังสอืมอบฉนัทะไว้บริการ	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	ทัง้น้ี	

เพื่อต้องการลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม	 เอกสารประกอบการพิจารณา	 หนังสือมอบฉันทะทั้ง 

ฉบบัภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ	(www.supalai.com)	ไม่น้อยกว่า	21	วนั	เพือ่เป็นช่องทางหน่ึง 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบซ่ึงเป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ	 ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร	 และได้ลงโฆษณาค�าบอก 

กล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน	3	วันก่อนวันประชุม	14	วัน
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	 บริษัทฯ	 แจ้งให้ผู ้ถือหุ ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมด้วยทุกคร้ัง	 เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิ	 หลักเกณฑ ์

และข้ันตอนในการออกเสยีงลงคะแนนของตนเองตามกฎหมาย	โดยไม่มกีารเพิม่เร่ืองประชุมใดไว้ในวาระอืน่	โดยไม่แจ้งให้ 

ทราบล่วงหน้า	 เว้นแต่กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนที่ปรากฏภายหลังส่งหนังสือเชิญประชุมแล้ว	 หรือหากมีกรณีเร่งด่วนที่เป็นเร่ือง

เกี่ยวข้องหรือกระทบกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและจ�าเป็นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	บริษัทฯ	จะเรียกประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นทันที	ซึ่งเลขานุการบริษัทจะรับผิดชอบด�าเนินการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนทุกวาระการประชุม	เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นใช้ตรวจสอบ

	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเสนอช่ือบุคคล	 เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	ของทุนช�าระแล้ว	และถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	1	ปี	และต้องถือหุ้น 

ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ	โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่า 

มีคณุสมบตัเิหมาะสมหรือไม่	ตามหลกัเกณฑ์การให้สทิธ์ิผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการ 

ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การน�าเสนอและพิจารณา 

ค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อท�าหน้าที ่

พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยพิจารณา 

จากกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	 และการขยายตัวทางธุรกิจประกอบ	 รวมถึงบริษัทฯ	 ได้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 

มาตรา	90	ก�าหนดว่า	“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุม”		โดยการก�าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน	ค่าบ�าเหน็จ	

ค่าเบี้ยประชุม	 บริษัทฯ	 ได้น�าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี	 และบริษัทฯ	 

ไม่มีการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ	 เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน 

โดยปกติวิสัย	 ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 

ที่เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้ากว่า	2	 ช่ัวโมงก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนการประชุมแล้วเสร็จ	 อีกทั้งยังมีการใช้ 

ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น	(AGM)	ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	(e-Registration)	และโปรแกรมการนับคะแนน	และแสดงผล	

(e-Voting)	ซึง่เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมข้อมลูผูเ้ข้าร่วมประชุม	การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม	การจดัพมิพ์ใบลงคะแนน	 

การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ	 และการรายงานสรุปผลการประชุม	 เพื่ออ�านวยความสะดวกรวดเร็ว 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น		และจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

	 โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 รวมถึงการก�าหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ	 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร	และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน

	 ค�าชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียง	และการนับคะแนนเสียง	มีดังนี้

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นับหุน้หน่ึงหุน้เป็นหนึง่เสยีง	และให้ถอืเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ	ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน 

ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก	จากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
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2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด	ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น	และประธานอาจจะเชิญ

ให้ออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได้	 แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลง

คะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง	 สามารถออกเสียงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน		

กรณีผู้รับมอบฉันทะ	 ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน

หนังสอืมอบฉนัทะ	และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที	่เพือ่น�าไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะล่วงหน้า

ให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ	เสนอชื่อ

4. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ	 โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น

คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว		 

โดยในแต่ละวาระจะใช้จ�านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

	 ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะลงมติเป็นรายบุคคล	 โดยบริษัทฯ	 เสนอช่ือกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน 

เป็นรายบุคคล	 และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนน	 จึงก�าหนดให ้

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ทั้งที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และงดออกเสียง	 ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง	 และเจ้าหน้าที ่

จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง	เมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมการครบทุกคนแล้ว

	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ	 หรือเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มที	่ 

และให้เวลาการอภิปรายอย่างเพียงพอเหมาะสม	 โดยจะบันทึกประเด็นค�าถามค�าตอบไว้ในรายงานการประชุม	 เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ	 ซึ่งประธานที่ประชุมจะด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุม	 รวมทั้งไม่เพิ่มวาระ 

การประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า			

	 ในปี	2556	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 เมื่อวันที่	22	 เมษายน	2556	 ณ	 ห้องประชุม	 

Auditorium	 ช้ัน	33	 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวน์เวอร์	 เลขที่	1011	 ถนนพระราม	3	 แขวงช่องนนทรี	 เขตยานนาวา	

กรุงเทพมหานคร	 ในวันประชุม	 ประธานกรรมการได้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุม	 โดยมีประธานคณะอนุกรรมการ 

ทุกคณะ		คณะกรรมการ	และผู้บริหารที่ดูแลงานทางด้านการเงิน	-	บัญชี	เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	11	ท่าน	โดยเข้าประชุม

พร้อมเพรียงกัน	ดังนี้

1. นายประทีป	 		ตั้งมติธรรม	 ประธานกรรมการ		

2. นางอัจฉรา	 		ตั้งมติธรรม	 รองประธานกรรมการ

3. นายอธิป	 		พีชานนท์	 กรรมการ

4. นายประกิต	 		ประทีปะเสน	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.	 นายประสพ				สนองชาติ	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6.	 ดร.วิรัช	 		อภิเมธีธ�ารง	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

7.	 นายอนันต์	 		เกตุพิทยา	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8. ผศ.อัศวิน	 		พิชญโยธิน	 กรรมการอิสระ

9.	 นายประศาสน์	ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

10. นายไตรเตชะ			ตั้งมติธรรม	 กรรมการ

11. นางวารุณี	 		ลภิธนานุวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน	-	บัญชีและเลขานุการบริษัท

	 ที่ปรึกษากรรมการที่ลาการประชุม

1. นายทวี		หนุนภักดี
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	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก	บริษัท	ส�านักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุม	ตั้งแต่ 

เริ่มการประชุม	เพื่อรับฟังความคิดเห็น	เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุม	ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว	 ลิมป์กิตติกุล	 	

2. นางสาวชัชฎา	 เกษมสมใจ	 	

	 ในการประชุม	ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน	และการนับคะแนนเสียง	รวมถึงการก�าหนด 

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระก่อนเร่ิมประชุม	 พร้อมทั้งขอความเห็นที่ประชุมในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุม

ภายหลังมีสิทธิเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได้	 นับแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป	 ซึ่งที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบ	 ในการด�าเนินการประชุมประธานที่ประชุมได้น�าเสนอเร่ืองต่อผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจารณา	 ตามล�าดับวาระการ

ประชุม	 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ซักถามในแต่ละวาระ	 ส่วนเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระได้เปิดโอกาสให้ซักถามในช่วงท้าย	 

ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีเวลาอย่างเพียงพอเหมาะสม

 การประชุมผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2556		บริษัทฯ	จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ในวันที่	22	เมษายน	2556	โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม	10	ท่าน	

(กรรมการทั้งหมดมี	10	 ท่าน)	 และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	763	 ราย	 รวมนับจ�านวนหุ้น	 ได้ทั้งสิ้น	1,037,096,849	 หุ้น	 

คิดเป็นร้อยละ	60.42	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 (หุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วของบริษัทฯ	 

มีจ�านวนทั้งสิ้น	1,716,553,249	 หุ้น)	 ประกอบไปด้วย	 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม	182	 ราย	 นับจ�านวนหุ้น 

ได้ทั้งสิ้น	501,780,890	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	29.23	 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	 และโดยการ 

มอบฉันทะรวม		581	ราย	นับจ�านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น		535,315,959	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	31.19	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว 

ทั้งหมดของบริษัทฯ	 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	 คือ	 มีผู้ถือหุ้น 

มาประชุมด้วยตนเอง	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส	 และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการ 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน	 ได้ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย	 คือ	 นางมาลิณี	 อนุวัตเมธี		 

และนายเกรียงไกร		กติิธรทรัพย์		เข้าร่วมสงัเกตการณ์นับคะแนนทีจ่ดุนับคะแนน	โดยในแต่ละวาระของการประชุม	บริษทัฯ	 

จัดให้มีการลงคะแนนเสียง	 และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนว่า	 เห็นชอบ	 ไม่เห็นชอบ	 หรืองดออกเสียง 

เป็นจ�านวนเท่าใด		นอกจากนี้	มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	คือ	นางสาวรัชดาภรณ์		สายสาหร่าย		เข้าร่วม

ประชุมในครั้งนี้

 การเปิดเผยผลการประชุม

	 บริษัทฯ	 เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 พร้อมผลการลงคะแนนเสียง	 	 โดยแจ้งเป็นจดหมายต่อกรรมการ 

และผู้จัดการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 หลัง

เสร็จสิ้นการประชุม	 คือในวันที่	22	 เมษายน	2556	 และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม	 

การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมค�าถามหรือข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน	 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ภายใน	14	 วัน	 นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น	 คือในวันที่	3	 พฤษภาคม	2556		 

โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

(www.supalai.com)	เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of 
Shareholders)

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ ่

และรายเล็ก	โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	ให้ความส�าคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้

ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่ก�าหนด	มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความ

มั่นใจในการลงทุน	และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลก�าไรอย่างเท่าเทียมกัน	โดยไม่ค�านึงถึงเพศ	อายุ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	

ศาสนา	ความเช่ือ	ฐานะทางสงัคม	ความพกิาร	หรือความคดิเหน็ทางการเมอืง	และแม้ผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด	ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่

นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

	 การอ�านวยความสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต	ิบริษทัฯ	ได้จดัท�าเอกสารต่างๆ	เป็น	2	ภาษา	คอื	ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ	ส�าหรับผูถ้อืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาต	ิอาทเิช่น	หนังสอืเชิญประชมุผูถ้อืหุน้	หนงัสอืมอบฉนัทะ	รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานประจ�าปี	เป็นต้น	และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เป็น	2	ภาษา	เพื่อให้

บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

	 ทัง้น้ี	บริษทัฯ	จดัส่งหนังสอืเชิญประชุม	พร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในวาระต่างๆ	แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อน 

วันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	21	 วัน	 และน�ารายละเอียดเก่ียวกับการประชุม	 ก�าหนดการประชุม	 วาระการประชุม	 เผยแพร่ 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ล่วงหน้ามากกว่า	30	วันก่อนวันประชุม

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล	 จึงยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ	 ที่ต้ังอยู่ 

บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์	โปร่งใส	และเป็นธรรม	เพื่อให้บริษัทฯ	ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล	บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ทีก่�าหนดไว้	บริษทัฯ	จงึก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานข้ึน	เพือ่เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏิบตัิ 

ให้ถูกต้อง	 พร้อมทั้งมีนโยบายให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 

และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้แก่	การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์	การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	ความรับผิดชอบ

ต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ	และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน	 หรือผู้ใกล้ชิดกับผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ	 โดยก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงานทุกคน	 ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	 ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อผลประโยชน์ 

ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	 เช่น	 การลงทุน	 หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในโอกาสทางธุรกิจใดๆ 

ทีบ่ริษทัฯ	มีความสนใจ	และการรู้ถงึข้อมลูน้ัน	สบืเน่ืองจากการท�างานทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบของพนักงาน	หรือการแสวงหา

ผลประโยชน์ในองค์กรทีท่�าธรุกจิ	หรือเป็นคูแ่ข่งกบับรษัิทฯ	หรือการท�าธุรกจิในนามของบริษัทฯ	กบัผูท้ีเ่ป็นสมาชิกครอบครัว

ของตน	 หรือกับองค์กรธุรกิจที่ตนหรือสมาชิกครอบครัวของตนมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่อย่างส�าคัญ	 หรือท�างานเป็นพนักงาน	 

เป็นกรรมการ	เป็นหุน้ส่วน	หรือเป็นทีป่รึกษาขององค์กรทีท่�าธุรกจิ	หรือแสวงหาการท�าธุรกจิกับบริษทัฯ	หรือท�าธรุกจิแข่งขัน 

กับบริษัทฯ	หรือท�าธุรกิจที่ให้บริการกับคู่แข่งขันส�าคัญของบริษัทฯ	หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ท�าเอง	หรือโดยผู้อื่นว่าจ้าง	 

จนท�าให้มีผลเสียไม่ว่ากรณีใดๆ	 กับการท�างานให้บริษัทฯ	 รวมถึงมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย 

ในวาระใด	ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระนั้นๆ
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	 ทั้งนี้	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนต้องเปิดเผย	เมื่อเกิดสถานการณ์	ที่ท�าให้เชื่อว่าจะท�าให้เกิดความ 

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ถ้าพนักงานสงสัยว่าจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือมีบางอย่างที่อาจท�าให้ผู้อื่นคิดว่า 

เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันที	 รวมทั้งต้องเปิดเผยโอกาสทางธุรกิจจากการ 

ใช้ทรัพย์สิน	 หรือข้อมูลของบริษัทฯ	 ก่อนที่จะใช้โอกาสน้ันเพื่อการใด	 อันเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง	 โดยต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน	

หรือข้อมูล	 หรือต�าแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ	 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	 โดยบริษัทฯ	 ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความ 

ช่วยเหลือทางการเงิน	แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	หรือไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ	หรือผู้บริหารของบริษัทฯ	มีการซื้อขาย 

หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	หรือ	ไม่เคยฝ่าฝืน	หรือ	ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน	และหลักเกณฑ์ 

การซื้อขายสินทรัพย์	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 การใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง 

พนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน 

ทุกคน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	ไปซื้อ	หรือขาย	หรือเสนอซื้อ	หรือเสนอขาย	หรือชักชวนให้ 

บุคคลอื่นซื้อ	 หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ	 เพื่อประโยชน์ของตนเอง	 

หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ซึ่งกรรมการ	และผู้บริหาร	มีหน้าที่

•	 รายงานการถือครอง	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 ภายใน	3	 วันท�าการ	 นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 

ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

•	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์	 และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

•	 เมื่อได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	จะต้องระงับการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในน้ันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 

และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลภายใน	 ข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด	 เป็นข้อมูลส�าคัญในการด�าเนินการ	 บริหารกิจการ	 

อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ	 ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ	 หากเปิดเผยแล้ว	 ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 

บริษัทร่วม	และบุคลากรของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ดังนั้น	 

บุคลากรของบริษัทฯ	 จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้เปิดเผย	 หรือเมื่อกฎหมาย 

บังคับให้เปิดเผย	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	

และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยรายการเกีย่วโยง	โดยกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุคน	รวมทัง้พนักงาน

ในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยทุกประการ	 เมื่อมีการท�ารายการเกี่ยวโยงกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	 ต้องขอความเห็นชอบ 
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จากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติท�ารายการ	 โดยก�าหนดข้ันตอน 

เกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกัน	หรือรายการเกี่ยวโยงกัน	ดังนี้

1. การพจิารณาการท�ารายการเกีย่วโยง	บริษัทฯ	จะใช้เกณฑ์เช่นเดยีวกบัลกูค้าทัว่ไป	และเป็นไปตามกระบวนการ

ให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินกิจการ	ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	 เช่น	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีรายการขอสินเช่ือให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับ 

ที่คิดกับบุคคลภายนอก

2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช�าระให้หรือได้รับ

ช�าระ	หรือมูลค่าตามบัญชี	หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น	แล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์

มีส่วนได้ส่วนเสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต	บริษัทฯ	จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นและความเหมาะสมของรายการน้ัน	ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ	หรือผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ของคณะกรรมการบริษัท	หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบริษัทฯ	มรีายการระหว่างกนัหรือรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอืน่ๆ	ทีเ่ข้าข่ายตามข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

5.	 บริษัทฯ	 ต้องเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 

หรือรายการระหว่างกัน	 ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด	 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 และรายงานประจ�าปี	 หรือแบบรายงาน 

อื่นใด	 ตามแต่กรณี	 และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

ตามหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	ต้องหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ	ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติ 

หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือท�าให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 ความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนได้ในหลายสถานการณ์	 ทั้งน้ีในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ	 

ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	 อย่างครบถ้วน	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 

ห้ามไม่ให้ผูบ้ริหารและพนักงานประกอบธุรกจิหรือมส่ีวนร่วมในธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขันกบัธุรกจิของกลุม่บริษทัไม่ว่ากรรมการ	

ผู้บริหาร	 และพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

อย่างชัดเจน	แต่หากจะมีการท�ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัท	

ได้ก�าหนดนโยบายในการพิจารณาและอนุมัติรายการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ	

พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายการ	มลูค่ารายการ	เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปีและรายงานประจ�าปี	 ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการ 

ระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	 สมเหตุสมผล	 และมีนโยบายการก�าหนดราคาที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด 

ของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ 

ผู้ถือหุ้น	และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ
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 การเสนอวาระการประชมุ การเสนอชือ่บุคคลเพือ่แต่งต้ังเป็นกรรมการ และการตัง้ค�าถามเกีย่วกบับริษทัฯ

	 บริษัทฯ	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม	 การเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 และการต้ัง

ค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ	 และการคัดสรรกรรมการ 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย	

	 ส�าหรับการประชุมปี	2557	บริษัทฯ	ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	

และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	ถึง	7	มกราคม	2557 

เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 เสนอวาระการประชุม	 และการต้ังค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ	 

อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	 ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลสมัครเป็นกรรมการ	 และไม่มีค�าถามเกี่ยวกับ

บริษัทฯ	ในระยะเวลาดังกล่าว

 การใช้สิทธิออกเสียง

	 บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียงประเภทหุ้น

สามัญ	 ซึ่งเป็นหุ้นประเภทเดียวที่บริษัทฯ	 ออกให้ผู้ถือหุ้น	 โดยก�าหนดให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหน่ึงเสียง	 และให้ถือเอาเสียง 

ข้างมากเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 การมอบฉันทะ  
	 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ

รายใดรายหน่ึงตามที่บริษัทฯ	 ได้เสนอช่ือไว้ซึ่งมีรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ	 เสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	 ทั้งน้ี

บริษัทฯ	ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งเป็นแบบที่ก�าหนด 

รายการต่างๆ	 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนไปยังผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ 

เสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม	 ไม่น้อยกว่า	21	 วัน	 และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 พร้อมทั้ง 

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ก่อนวันประชุมมากกว่า	30	วัน

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
	 บริษทัฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ภายในและภายนอก	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	พนักงาน	

คู่ค้า	 คู่แข่ง	 หน่วยงานราชการ	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดจรรยาบรรณ 

ของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	

โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม	 หลักสิทธิมนุษยชน	 หลักการเคารพกฎหมาย	 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 รวมทั้ง 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นส�าคัญ	 และในปี	2555	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

แต่ละกลุ่ม	 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไว้อย่างชัดเจน	 โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 ซึ่งก�าหนด 

ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดย

ทั่วกัน	 และเผยแพร่นโยบายต่างๆ	 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.supalai.com)	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	 และประชาชนทั่วไป

ที่สนใจได้รับทราบ	 นอกจากน้ี	 ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ	 หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ	 โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	เช่นกัน
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 หลักสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 บริษัทฯ	 ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติ

ร่วมกัน	โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	ไม่กระท�าการใดๆ	และไม่ส่งเสริม

ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่งบริษัทฯ	จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน	องค์กร	หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี		

รวมถึงบริษัทฯ	 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน	 เพื่อน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน	

และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน	และพนักงานทุกคน	จะไม่กระท�าการใดๆ	ที่มีลักษณะเป็นการคุกคาม 

ทางเพศ	 ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ	 หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ	 ทั้งน้ี	 รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ	 

การเกี้ยวพาราสี	การลวนลาม	การอนาจาร	และการมีไว้ซึ่งภาพลามก	อนาจาร	ทั้งวาจา	และการสัมผัส

	 ตลอดระยะเวลากว่า	20	ปีที่ผ่านมา	บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	มุ่งมั่นการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเน่ือง	 บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม 

เพือ่สงัคมและชุมชนโดยรอบ	รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	มเีจตนารมณ์ทีจ่ะท�างานร่วมกบัผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	

โดยมุ่งสร้างและสบืสานความสมัพนัธ์อนัดทีีเ่กดิจากการยอมรับและไว้วางใจซึง่กนัและกนั	ค�านึงถงึผลกระทบทีอ่าจจะมต่ีอ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้า	คู่ค้า	และหน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ	

พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

	 ด้านสิทธิมนุษยชนพื้นฐานน้ัน	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ 

ไม่เลือกปฏิบัติ	 ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส	 และคนพิการ	 รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่าง 

หญิงชาย	ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น	ไม่ใช้แรงงานเด็ก	บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียง 

กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน	 มีการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 และการจัดระเบียบองค์กรเพื่อด�าเนินธุรกิจ 

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัด	สร้างสภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน

	 บริษัทฯ	ใส่ใจและปฏิบตัต่ิอพนักงานทกุคน	ทกุระดบัต้ังแต่แม่บ้านจนถึงผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างให้เกยีรต	ิเป็นธรรม

และเสมอภาคกัน	โดยไม่เลอืกปฏบิตั	ิทัง้ในด้านผลตอบแทนและสวัสดกิารตามทีก่ฎหมายแรงงานก�าหนด	และยดึหลกัเมตตา

ธรรมในการทีจ่ะดแูลพนักงานและครอบครัวในยามฉกุเฉนิและจ�าเป็น	อกีทัง้ยงัให้โอกาสพนกังานทีจ่ะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่

การงานไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	 พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	 โดยให้พนักงานมีการเพิ่มพูน	 ทักษะ	 ความรู้	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการปฏบิตังิานทีจ่ะตอบสนองการด�าเนนิธรุกจิของบริษัทฯ	ทัง้ในรูปแบบของการให้ทนุการศึกษา	การดงูาน 

ทั้งในและต่างประเทศ	 การมีห้องสมุดและ	 Intranet	 ที่ให้พนักงานสามารถค้นคว้าพัฒนาตนเองได้	 การมีกล่องรับฟัง 

ความคดิเหน็ของพนักงาน	เพือ่เป็นช่องทางการสือ่สารข้อมลูจากล่างข้ึนบน	(Upward)	จากพนกังานทกุระดบั	ไปยงัผูบ้ริหาร

ระดับสูง	 โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	 ผ่านทางอีเมล์ให้พนักงานทราบทุกคน	 กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่บริษัทฯ	ได้ด�าเนินการไปมีดังนี้

1. การออกแบบอาคารต่างๆ	 โดยค�านึงถึงความสะดวกของคนพิการต่างๆ	 เช่น	 มีทางลาดส�าหรับคนพิการ	

ห้องน�้าส�าหรับคนพิการ	เป็นต้น

2. สนับสนุนให้คนพิการสามารถด�ารงชีวิตอิสระ	 มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป	 

และมส่ีวนร่วมทางสงัคมอย่างเต็มทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ	ภายใต้สภาพแวดล้อมทีค่นพกิารสามารถเข้าถงึและใช้

ประโยชน์ได้	โดยเปิดโอกาสให้คนพิการท�างานกับบริษัทฯ	โดยในปี	2556	บริษัทฯ	มีคนพิการท�างาน	จ�านวน	

4	คน	จากจ�านวนพนักงานทั้งสิ้น	772	คน
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3. การเคารพสทิธิเสรีภาพของบคุคล	การให้ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนัของบคุคล	ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญงิหรือผูช้าย

ต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	โดยบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีความสามารถเท่า

เทียมกับผู้ชายเป็นผู้บริหารได้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีคณะกรรมการจัดการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจ�านวน	9	ท่าน	

เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงจ�านวน	3	ท่าน

4. ค�านึงถึงความปลอดภัยในการท�างาน	 โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลขั้นตอน	 วิธีการในการ

ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามข้ันตอน	 ส่งผลให้พนักงานได้รับอุบัติเหตุจากการท�างานน้อยมาก	 อย่างไรก็ตาม 

เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ	บริษัทฯ	จึงได้ท�าประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

 หลักการเคารพกฎหมาย

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญของกฎหมาย	 และการน�ากฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความซื่อสัตย์สุจริต	 ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร	 จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ	 ได้ก�าหนด

นโยบายคุณภาพ	ที่เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ในระบบของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหาร

ชุมชน	 ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	 มาตรฐานทางวิชาชีพ	 และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า	 นโยบายคุณภาพ

ดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร	 สร้างทัศนะคติให้แก่พนักงาน	 ผู้บริหาร	 ให้เคารพในกฎหมาย	 และต้ังแต่ 

ปี	พ.ศ.	2547	 เป็นต้นมา	บริษัทฯ	มีนโยบายในการการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียนบัญชีรายช่ือกฎหมายของทั้งบริษัทฯ	 ให้เป็นปัจจุบัน	 

โดยติดตามความคืบหน้า	การพิจารณา	และการยกร่างกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	รวมถึง 

การปรับปรุง	แก้ไข	เปลีย่นแปลง	ยนืยนัความเป็นปัจจบุนัของบญัชีรายช่ือกฎหมาย	พร้อมทัง้ยนืยนัการปฏบิตัติามกฎหมาย

กับทุกหน่วยงาน	 ปีละ	1	 ครั้ง	(ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)	 โดยทั่วไป	 ฝ่ายนิติกรรมจะมีการรายงานผลต่อประธาน

กรรมการบริหาร	 และ/หรือ	 คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี	 จากน้ันแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ	 คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ	 และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน	 พร้อมกันน้ีประธานกรรมการบริหารยังก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 

มีหน้าที่ติดตามผลด้วย

	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคร้ัง	 เม่ือมีการประกาศใช ้

กฎหมายใหม่	หรือมกีารปรับปรุง	เปลีย่นแปลง	หรือยกเลกิกฎหมาย	หรือข้อบงัคบัต่างๆ	รวมถงึการให้ความรู้กบัพนักงานใหม่	 

เช่น	การอบรมสัมมนาต่างๆ	ของฝ่ายนิติกรรม	การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ	ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ	 

สงัคม	สิง่แวดล้อมในแต่และช่วงเวลาผ่านองค์กรรัฐฯ	และองค์กรอสิระ	เช่น	สภาทีป่รึกษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิเป็นต้น

บริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	ไม่ทุจริต	หรือกระท�าสิ่งผิดกฎหมาย	

หรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการด�าเนินงาน	

	 ปัจจุบันบริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจภายใต้	นโยบาย	“ศุภาลัย	ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย”	แม้การด�าเนิน

ธรุกจิต้องอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมายแลว้	ยังต้องค�านงึถงึคณุธรรมและจรยิธรรม	ประกอบด้วย	ทั้งนีก้เ็พื่อความเปน็ธรรม	

การเคารพผลประโยชน์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ตัวอย่างการใช้นโยบายของบริษัทฯ	มาวางแผนในระดับปฏิบัติการ	อาทิเช่น

•	 บริษัทฯ	 มีแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่ไว้ใช้ส�าหรับกรณีที่บริษัทฯ	 จะซื้อที่ดินมาพัฒนา 

เป็นโครงการต่างๆ	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ก�าหนด	 

โดยทั่วไปในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	 จะใช้ภาษากฎหมาย	 บางคร้ังคู ่สัญญาอาจไม่เข้าใจ	 เพราะเป็น

ชาวบ้าน	 อาศัยอยู่ต่างจังหวัด	 กรณีเช่นน้ี	 บริษัทฯ	 จึงได้ปรับแบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินให้เป็นภาษา 

ทีอ่่านแล้วเข้าใจง่าย	และมกีารอธิบายก่อนลงนามในสญัญา	แสดงให้เหน็ถงึความซือ่สตัย์	และการไม่เอาเปรียบ

คู่สัญญา



106

•	 กรณีที่ลูกค้าเข้าท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสินค้าอื่นๆ	 กับบริษัทฯ	 ซึ่งลูกค้าได้ผ่อนดาวน์มาแล้ว 

เป็นจ�านวนหน่ึง	 ต่อมาลูกค้าท�าหนังสือแจ้งถึงบริษัทฯ	 ว่ามีความเดือดร้อนด้วยเหตุต่างๆ	 จึงขอให้บริษัทฯ	 

คืนเงินดาวน์ดังกล่าว	เมื่อผู้บริหารของบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วมีความประสงค์ให้คืนเงินเท่ากับจ�านวนที่ลูกค้า

ยื่นร้องขอ	โดยยึดหลักมนษุยธรรม	เพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้า	ซึ่งโดยปกติการขอเงินดาวน์คืนนี้	หากมิใช่เป็น

ความผิดของบริษัทฯ	ตามกฎหมายแล้ว	บริษัทฯ	มีสิทธิไม่คืนเงินดังกล่าวได้

•	 กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงชี้แนวเขตล�้าเข้ามาในที่ดินของบริษัทฯ	 แม้หลักฐานจากต้นร่างรังวัดเดิมยืนยันได้ว่า	 

แนวเขตดังกล่าวเป็นแนวเขตที่ดินของบริษัท	 แต่เจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ยังคงยืนยันในแนวเขตที่ตนน�าช้ี	 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้ง	 บริษัทฯ	 ใช้หลักให้ค�านึงถึงว่า	 ในอนาคตโครงการและเจ้าของ

ที่ดินข้างเคียงนั้นต้องเป็นเพื่อนบ้านกัน	 ดังนั้นจึงควรรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้	 บริษัทฯ	 จึงตัดสินใจยุติ

โดยการยอมกันแนวเขตที่มีปัญหาออกจากที่ดินที่จะน�ามาพัฒนาโครงการ	 แม้จะท�าให้บริษัทฯ	 สูญเสียโอกาส

การลงทุนก็ตาม

•	 กรณีบริษัทฯ	ช่วยก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลส�าหรับหมู่บ้านจัดสรร	 เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้านในโครงการ	 

ซึ่งตามกฎหมายแล้ว	 หากบริษัทฯ	 จัดพื้นที่ต้ังส�านักงานนิติบุคคลที่มีเน้ือที่	 20	 ตารางวา	 ไม่ต้องก่อสร้าง

อาคาร	 แต่เพราะบริษัทฯ	 เข้าใจถึงความจ�าเป็นที่ลูกบ้าน	 แม้จะจัดพื้นที่ตั้งส�านักงานนิติบุคคลที่มีเน้ือที่	 

20	 ตารางวา	 แล้วบริษัทฯ	 ยังมีนโยบายจะก่อสร้างอาคารส�านักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน	 เพื่อมอบให้แก่ลูกบ้าน

ในโครงการไว้ส�าหรับด�าเนินการต่อไป	 ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างคุณค่า	 มูลค่า	 และสนับสนุนการบริหารจัดการ 

ในหมู่บ้าน	

	 ตลอดระยะเวลา	24	ปีของบริษัทฯ	ในการด�าเนินธุรกิจ	จึงเป็นที่ประจักษ์ได้ว่า	บริษัทฯ	มิได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์

สูงสุดขององค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	หากแต่บริษัทฯ	ยังมีการบริหารจัดการที่ยึดหลักนิติธรรม	ซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใส	

และตรวจสอบได้	รวมถงึให้ความส�าคญัและแสดงความรับผดิชอบต่อผูเ้กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม	ไม่ว่าจะเป็นลกูค้า	

คู่ค้า	คู่แข่งขัน	สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น	โดยยึดหลักการประนีประนอม	และหลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย	

ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ	อาทิเช่น

•	 ปี	พ.ศ.2546	บริษัทฯ	 ได้รับประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบธุรกิจที่รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านโฆษณา : โฆษณา

สินค้าและบริการที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค”	จากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	ส�านักนายกรัฐมนตรี

•	 ปี	พ.ศ.2551	บริษัทฯ	ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี” ประจ�าปี 

2550 - 2551	ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	ส�านักนายกรัฐมนตรี	ในโครงการคัดเลือก

ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี

•	 ปี	 พ.ศ.2553	 บริษัทฯ	 ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ	 “ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี”  

ประจ�าปี พ.ศ.2552 - 2553	 ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 (สคบ.)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 

ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	สคบ.	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่	2	

•	 ปี	 พ.ศ.2556	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจ�าปี 2556”	 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	(สคบ.)	 ส�านักงานนายกรัฐมนตรี	 ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดดาว	 สคบ.	

โดยบริษัทฯ	ได้รับรางวัลจ�านวน	4	โครงการ	ได้แก่	ศุภาลัย	สุวรรณภูมิ,	ศุภาลัย	ปาร์ค	ศรีนครินทร์,	ศุภาลัย	

ปาร์ค	แยกติวานนท์	และศุภาลัย	ริเวอร์	เพลส	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่	3	

 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

	 บริษัทฯ	 ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงาน 

ในบรษัิทย่อย	บริษทัร่วม	ปฏบิตัติามโยบายว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทัว่กนั	ซึง่พนักงานทีอ่ยูใ่นระหว่าง
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การว่าจ้างโดยบริษัทฯ	ผลิตภัณฑ์	หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ	การค้นพบและพัฒนา	การปรับปรุง	หรือการประดิษฐ์

คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ	ขั้นตอนปฏิบัติ	หรือสิ่งของที่ท�าขึ้น	ใช้	ขาย	หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้อง

กับงานของบริษัทฯ	 หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ	 ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์	 หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติน้ัน	 

ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ	และพนักงานทุกคน	มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า	อันได้แก่	ข้อมูลทางธุรกิจ	และข้อมูล 

ทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ	 ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้	จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ	ไปแล้ว 

ก็ตาม	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนท�าให้เกิดความเสียหาย	 ต้องรับผิดทางกฎหมาย	 พนักงานทุกคนต้องใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิตามที่บริษัทฯ	 จัดหาให้โดยห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิ 

ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ	ไม่เรียกร้อง	รับเอา	หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ	ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม	

รวมถึงบริษัทฯ	จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	สิทธิบัตร	และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	(Collective	Action	

Coalition)	ตั้งแต่วันที่	9	พฤศจิกายน	2553	ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	หอการค้าไทย	

หอการค้านานาชาต	ิ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	 และสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย	โดยบริษัทฯ	ได้ปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน	ซึง่ก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	การตดิตาม	

และการรายงานผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร	โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นผู้ก�ากับ

ดแูลการปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน	สอบทานมาตรการและการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง	รายงานเก่ียว

กับความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยง	 

และให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการบริษัท	 เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี	 เพื่อลดความเสี่ยงน้ัน	 โดยผู้บริหารจะน�าค�าแนะน�า

ไปปฏิบัติ	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เกิดความมั่นใจยิ่งข้ึนว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 มีการบริหารงานตาม 

หลักธรรมภิบาลที่ดี

	 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ได้แก่	 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน	

นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง	 นโยบายว่าด้วยการรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 

นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	 และนโยบายว่าด้วยการบริจาค 

เพื่อการกุศล	โดยก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 ซึ่งบริษัทฯ	 เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ 

รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคร้ัง	 และเผยแพร่เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบมาตรการดังกล่าว	 ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

•	 นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่	ซึง่บริษัทฯ	ด�าเนนิกจิการโดยใช้กลยทุธ์

ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	และยึดมั่นในคุณภาพที่ดีของสินค้าเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	จึงไม่ยอมรับ

การทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ	ทั้งสิ้น	ไม่ว่าจะโดยการน�าเสนอ	การให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้

หรือรับสินบน	 การชักจูงสู่การกระท�าที่ผิดกฏหมาย	 หรือการท�าลายความไว้วางใจ	 โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ	 

และรายการทัง้หมดในทกุประเทศ	และทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	รวมถงึการทีผู่ป้ฏิบติังานหน่ึงคน	หรือมากกว่า

หน่ึงคน	 ซึ่งอาจจะเป็นพนักงาน	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันกระท�าการเพื่อให้เกิด 

ผลประโยชน์แก่ตนเอง	 หรือแก่พรรคพวกโดยมิชอบหรือโดยผิดกฎหมาย	 ผลประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้	 หมายถึง

เฉพาะในรูปของตัวเงินเท่านั้น	แต่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆ	ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินโดยตรงด้วย
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	 พร้อมกันนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด	 เพื่อให้การปฏิบัติ 

เป็นไปตามนโยบาย	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 จะสอบทานข้ันตอนการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	ธุรกิจ	และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ

•	 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

	 บริษทัฯ	ได้ปฏบิตัติามนโยบายสนับสนุนงานการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยสนับสนุน 

ให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ	

มีอ�านาจในการควบคุม	 สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองด	ี 

สามารถแสดงออก	เข้าร่วม	สนับสนุน	ใช้สทิธิทางการเมอืงนอกเวลาท�างานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่าน้ัน		

และบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา	และพนักงานในทุกระดับขั้น	สั่งการ	หรือโน้มน้าว	ด้วยวิธีการใดๆ	 

ที่ท�าให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา	 เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท	 ซึ่งอาจท�าให้เกิด 

ความขัดแย้งภายในองค์การ

•	 นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และถูกต้องตามกฎหมาย	 เพื่อเป็นการด�ารงรักษาไว้

ซึ่งช่ือเสียง	 บริษัทฯ	 จึงก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 

ทีส่ามารถกระท�าได้ตามประเพณีและศลีธรรมจรรยา	เพือ่แสดงออกถงึความกตญัญกูตเวท	ีหรือเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ	 อย่างไรก็ตาม	 การรับ	 การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด 

ทีไ่ม่เหมาะสม	อาจมผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏิบติัหน้าที	่และอาจท�าให้บริษัทฯ	เสยีผลประโยชน์	ซ่ึงบริษทัฯ	

ไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว	

•	 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	 โดยเปิดให้มีช่องทางในการ 

แจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน	 จากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่อาจ 

ส่อถึงการทุจริต	หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร	ทั้งจากพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	รวมทั้ง 

มีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล	 และให้ความส�าคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ	 เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน	 ซ่ึงได้ก�าหนดเป็นข้ันตอนการด�าเนินการ	 การสอบสวนข้อเท็จจริง	 การสรุปผล	 

รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน	 โดยสามารถแจ้งเบาะแส	 หรือ 

ข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทางอีเมล์ของกรรมการอิสระโดยตรง

•	 นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

 บริษัทฯ	 ได้ปฎิบัติตามนโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน	 โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ

ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขั้นตอน 

และควบคุมการให้เงินสนับสนุน	โดยมกีารสอบทาน	การอนุมตัริายการจากผูม้อี�านาจของบริษทัฯ	รวมถงึ	การ

รายงานผล	และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุน	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ	จ่ายไป	มีการน�า

ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

•	 นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

 บริษัทฯ	 ได้ปฎิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล	 โดยมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ

ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดการด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขั้นตอน

และควบคมุรายการบริจาคเพือ่การกศุล	โดยมีการสอบทาน	การอนมัุติรายการจากผูมี้อ�านาจของบริษัทฯ	รวม

ถึง	การรายงานผล	และการติดตามผลการบริจาคเพื่อการกุศล	เพื่อให้แน่ใจว่า	เงินบริจาคที่บริษัทฯ	จ่ายไป	

มีการน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินบริจาค
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 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

	 บริษทัฯ	มกีารก�าหนดให้ประเมนิความเสีย่งด้านทจุริตของหน่วยงาน	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	และเร่ิมด�าเนินการแล้ว 

ในปี	2556	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยง	โดยให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ	ท�าการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของตนเอง

2. การรายงานผล	มีการรวบรวมและน�าเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต	ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การจัดการความเสี่ยง	 ก�าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 จัดล�าดับ 

ความเสีย่ง	ก�าหนดแนวทางและกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการทจุริต		เพือ่ให้ความเส่ียงอยูใ่นระดบั

ทีย่อมรับได้	ภายใต้ต้นทนุทีเ่หมาะสม		รวมถงึ	รายงานผลการประเมนิความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

4. การสือ่สาร		จดัให้มกีารสือ่สารจดัการความเสีย่งตามความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั	แจ้งให้ฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

ทราบ		เพื่อด�าเนินการจัดท�าคู่มือ	หลักปฏิบัติ	และสื่อสารทุคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

5.	 การติดตามผลความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู ่มือหลักปฏิบัติ	 

เป็นประจ�าทุกปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 การรายงาน		โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	รายงานผลการปฏิบติัตามคูม่อืหลกัปฏิบติั	ให้คณะกรรมการบริษทั

รับทราบเป็นประจ�าทุกปี

 การด�าเนินการในการต่อต้านการทุจริต

	 บริษัทฯ	ได้มีการด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต	ดังนี้

1. บริษทัฯ	 ได้ก�าหนดข้ึนเป็นนโยบายเกีย่วกบัการต่อต้านการทจุริต	 ทีก่รรมการ	 ผูบ้ริหาร	 และพนักงานทกุคน	 

รวมทั้งพนักงานทั้งในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน	 อีกทั้งยังก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ 

ของกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนกังานของบริษทัฯ	พงึปฏิบติัอย่างเคร่งครัด		

2. บริษทัฯ	 ได้จดัให้มช่ีองทางในการแจ้งเบาะแส	 หากมกีารพบเหน็การกระท�าทจุริตใดๆ	 	 และจัดให้มมีาตรการ

คุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส	ผูร้้องเรียน	หรือผูท้ีใ่ห้ความร่วมมอืในการให้ข้อมลูดงักล่าว

3. บริษัทฯ	มีการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตของทกุหน่วยงาน

4. บริษัทฯ	 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต	 ได้แก่	 เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้าน 

ทุจริตไปยังผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม	 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 (www.supalai.com)	 และเผยแพร ่

ไปยงัพนักงานทกุคน	ผ่านทางอเีมล์	และอนิทราเน็ตของบริษทัฯ	รวมถงึ	มกีารเผยแพร่ให้กบัพนักงานใหม่ทนัท ี

ที่เร่ิมงาน	 ท�าข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต	 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ ์

ในทกุโครงการ	จดักจิกรรมตอบปัญหาชิงรางวลั	รวมถงึการปฐมนเิทศพนักงานใหม่	เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบันโยบาย

และแนวปฏิบตัใินการต่อต้านทจุริต	

 

 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

	 นอกจากการก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว	บริษัทฯ	ยังให้การสนับสนุนงานทางธรรมะด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ	“ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	และการสร้าง
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พระพทุธรูปให้เป็นศลิปแบบร่วมสมยัช่ือ	“พระศภุนิมติรมิง่มงคลปัญญาบารม”ี	ทีส่ามารถสือ่สารปรัชญาโดยมุง่เน้นการเข้าถึง 

แก่นแท้ของพระธรรม	ซึ่งจะช่วยยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ที่เคารพบูชา	ให้อยู่เหนือกระแสแห่งโลภะ	โทสะ	โมหะ	

ซึ่งเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนามารวมไว้ในพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อความผาสุกร่มเย็นของกัลยาณมิตร 

ที่อยู่ร่วมในยุคสมัยเดียวกัน

 ช่องทางและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมาย	 หรือ

กระท�าผิดด้านการทุจริต	 	 หรือกระท�าผิดจรรยาบรรณ	 หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	 หรือการประพฤติมิชอบ 

ของบุคคลในองค์กร	 หรือการถูกละเมิดสิทธิ	 	 ทั้งจากพนักงาน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 	 รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครอง 

ผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน		ดังนี้

1. บริษัทฯ	จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส	หรือผู้ร้องเรียน	และผู้ถูกร้องเรียน	เป็นความลับ

2. บริษัทฯ	จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มา

ของข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง		

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย	จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม	และเป็นธรรม

4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	 เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย	

หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้ร้องเรียน	หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	สามารถ

ร้องขอให้บริษัทฯ	ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือบริษัทฯ	อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดย

ผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได	้ 	 หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ม ี

แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย	หรือไม่ปลอดภัย		

5.	 บริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง

ต�าแหน่งงาน	ลักษณะงาน	สถานที่ท�างาน	สั่งพักงาน	ข่มขู่	รบกวนการปฏิบัติงาน	เลิกจ้าง	หรือกระท�าการ

อื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียน	 หรือผู้ให้ความร่วมมือ 

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง		

ทั้งนี้	 ก�าหนดให้กรรมการอิสระ	 เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน	 ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส	 หรือข้อร้องเรียน	 ผ่านทางอีเมล์ 

ของกรรมการอิสระโดยตรง	ได้แก่

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง อีเมล์

1. นายประกิต			ประทีปะเสน กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

p_pradipasen@hotmail.com

2. นายอนันต์				เกตุพิทยา กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ gatepithaya@yahoo.com

3. ผศ.อัศวิน					พิชญโยธิน กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ b.aswin@hotmail.com

4. นายประสพ			สนองชาติ กรรมการอิสระ prasobs@infonetthailand.com

5. ดร.วิรัช							อภิเมธีธ�ารง กรรมการอิสระ virach5183@yahoo.com

ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบ	ท�าหน้าที่รายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัท
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 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	 แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 และก�าหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของผู้มี 

ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม	ไว้ดังนี้	

 ก) ผู้ถือหุ้น 

	 บริษทัฯ	มุง่เน้นให้ธรุกจิเตบิโตอย่างมคีณุภาพและยัง่ยืน	จงึด�าเนินธุรกจิด้วยความซือ่สตัย์	สจุริต	โปร่งใส	มุ่งให้เกดิ 

การบริการที่ดี	 สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า	 ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

ในระยะยาว	เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ทั้งรายใหญ่และรายเล็ก	 โดยบริษัทฯ	 พึงเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 มีการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 และบริหารกิจการของบริษัทฯ	 ให้มีความเจริญก้าวหน้า	 มั่นคง	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 

ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการท�างานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ	 รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูล 

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย	หลักจริยธรรม	และแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

 ข) ลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้ง 

พนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วมถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เพื่อมุ ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	 

ความมั่นใจให้กับลูกค้า	 และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความยุติธรรม	 ซื่อสัตย์	 และมีคุณธรรม	 โดยบริษัทฯ	 

พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค	 และเป็นธรรม	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย	 

และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม	 อีกทั้งมุ ่งมั่นในการจัดหา	 พัฒนา	 และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 มีการศึกษา	 ประเมิน	 และปรับปรุงผลกระทบของสินค้าที่อาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้า 

อย่างสม�่าเสมอ	 ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ	 ตรงตามมาตรฐาน	 ข้อก�าหนด	 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 

หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมจดัให้มบีริการหลงัการขาย	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กับลกูค้าอย่างมีประสทิธิภาพ	ทัง้นี	้

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

	 จากการที่บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ	 และความมั่นใจให้กับลูกค้า	 จึงมีการน�าระบบการบริหาร

งานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารให้ได้คุณภาพ	และค�านึงถึงความต้องการ 

ของลูกค้าเป็นส�าคัญ	 บริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบ 

สินค้าให้ลูกค้า	 รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า	 และยังเป็นการบริหารงานที่เน้นการป้องกันปัญหา	 

เน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเกณฑ์	 ซึ่งนับว่าเป็นเร่ืองที่ดี	 และเกิดประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัย	 

และยังเป็นการเสนอทางเลือกเพิ่มข้ึนให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อบ้านที่ผ่านกระบวนการบริหารงานตามมาตรฐาน	 ISO	 

โดยบริษัทฯ	 ก�าหนดนโยบายคุณภาพ	 ดังน้ี	 “บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เน้นพัฒนา	 “คุณภาพ”	 ให้ดีข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง	ในระบบของการวางผัง	ออกแบบ	ก่อสร้าง	ขาย	และบริหารชุมชน	ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	มาตรฐาน

วิชาชีพ	และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า”

	 รวมทั้ง	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ	 โดยให้ฝ่ายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ	 จัดท�าวัตถุประสงค์ 

ด้านคุณภาพที่สามารถวัดผลและน�าไปปฏิบัติได้จริง	 โดยแต่ละฝ่ายจะต้องสื่อสารวัตถุประสงค์คุณภาพที่ก�าหนดข้ึน	 

ให้ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานทราบ	เพื่อการน�าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพตามที่ก�าหนดไว้
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	 วัตถุประสงค์คุณภาพที่แต่ละหน่วยงานน�าไปปฏิบัติดังกล่าว	จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร	 

และมีการประกาศใช้	 เพื่อให้ทุกหน่วยงานน�าไปเป็นเป้าหมายในการท�างาน	 ที่จะน�าไปสู่การบรรลุถึงวัตถุประสงค ์

ของนโยบายคุณภาพตามที่บริษัทฯ	ก�าหนดต่อไป

	 บริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย	 

ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 ISO	9001	 :	2008	 ครอบคลุมต้ังแต่การวางผัง	 ออกแบบ	 

การก่อสร้าง	การขาย	ตลอดจนการบริการหลังการขาย	จนท�าให้บริษัทฯ	ได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

•	 รางวัล	“BV	สัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ	ในมาตรฐานระดับสากล	ประจ�าปี	2556”	จากบริษัท	บูโร	เวอริทัส	 

เซอทฟิิเคช่ัน	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(BVC)	โดยรางวลัดงักล่าวพจิารณาจากการน�าเคร่ืองหมายการรับรองระบบ	

ISO	9001	:	2008	ของ	BVC	ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ	ได้อย่างกว้างขวาง	

มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์	สวยงาม	และสร้างสรรค์

•	 รางวัล	 “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมของไทย	 ประจ�าปี	2555”	(BCI	Asia	Top	10	Developers	

Awards	2012)”	จาก	BCI	Asai	Construction	Information	Co.,Ltd.	และ	Future	Arc	Journal	ซึ่งบริษัทฯ	

ได้รับรางวัล	2	ปีซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2555	และ	2554		โดยเป็น	1	ใน	10	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	ซึ่งพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้าง

ของบริษัทฯ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

•	 รางวัล	 “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	พ.ศ.2555”	 ในโครงการศุภาลัย	 พาร์ควิลล์	 ร่มเกล้า	-	 สุวรรณภูมิ	

และโครงการศุภาลัย	 ปาร์ค	 แยกติวานนท์	 และรางวัล	 “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น	 พ.ศ.2554”	 

ในโครงการศุภาลัย	 ปาร์ค	 ราชพฤกษ์	 -	 เพชรเกษม	 จากศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	 

บริษัท	 เอเจนซี่	ฟอร์	 เรียลเอสเตท	แอฟแฟร์ส	จ�ากัด	 โดยรางวัลดังกล่าวหมายถึงโครงการ	 “คุ้มค่าน่าซื้อ”	 

ซึ่งพิจารณาจากราคาและคุณภาพที่เหมาะสม		ท�าเลที่ตั้ง		วัสดุ		รูปแบบและการออกแบบ		สภาพแวดล้อม

ในโครงการ

•	 รางวัล	“Thailand	Property	Award	2011”	ประเภท	Best	Affordable	Condo	Development	(Bangoko)	

ในโครงการศุภาลัย	ปาร์ค	แยกติวานนท์	 และศุภาลัย	พรีเมียร์	 รัชดา	-	นราธิวาส	-	สาทร	จากนิตยสาร	

Property	Report

•	 รางวัล	 “ฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงาน	 ปี2554”	 ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 

โดยการติดฉลาก	 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 จ�านวนมากที่สุด

ถึง	27	 รางวัล	13	 แบบบ้าน	 การมอบรางวัลในคร้ังน้ี	 ศุภาลัย	 จัดได้ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

ที่ได้รับฉลากรับรองอาคารอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวมากที่สุด	และได้รับถึง	2	ครั้งซ้อนติดต่อกัน	คือ	ปี	2552	

และ	2554	ซึ่งจัดขึ้นทุก	2	ปี	นอกจากนี้แบบบ้านที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	บริษัทฯ	ได้สร้างสรรค์พัฒนาออกแบบ

ที่อยู่อาศัย	 เน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เพื่อมอบให้ลูกค้าศุภาลัยทุกโครงการ	 

โดยมส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม	และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า	ซ่ึงสอดคล้องกบันโยบายด้านการออกแบบ

ของศุภาลัยว่า	“Green	Design	Standard”	คือ	มาตรฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•	 รางวัล	 “บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าปี	 2553	(Best	Performance	Awards)”	 

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งศุภาลัยเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในกลุ ่มที่มีมูลค่าหลัก

ทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	10,000	 ล้านบาท	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดดเด่นในด้านก�าไรสุทธ ิ

ต่อยอดขาย	 ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	 ผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน	 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน	 

(Net	Gearing)	นอกจากน้ี	รางวลัดงักล่าวพจิารณาจากผลประกอบการในช่วง	3	ปีย้อนหลงั	ในด้านการเตบิโต 
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อย่างต่อเน่ือง	 ระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	Corporate	Governance)	 การปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูล	ความโดดเด่นในเรื่องตัวเลขของอัตราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย์	(Return	on	Assets)	อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	on	Equity)	อัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุน	(Debt	to	Equity)	อัตราผลตอบแทนของนักลงทุน	(Return	to	Investors)	ฯลฯ

•	 รางวัล	“Best	Under	A	Billion	Award”	ในปี	2553	จากนิตยสาร	Forbes	Asia	โดยบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	200	 

บริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	จากการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเซียกว่า	13,000	บริษัท	 

และเป็น	1	 ใน	9	 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลน้ี	 โดยวัดผลจากการท�าก�าไร	 อัตราการเติบโต	 

ภาระหนี้สิน	และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

•	 รางวัล	“Living	in	Thailand	Award	of	Excellence	2008”	ในรางวัลพิเศษ	Readers’	Choice	Award	ประเภท	

Best	Designed	Property	จากนิตยสาร	Living	in	Thailand

•	 รางวัล	 “งานออกแบบชุมชนเมืองดีเด่น	 ประจ�าปี	2552”	(Urban	Design	Award	2009)	 ระดับวิชาชีพ

และองค์กร	 ประเภทโครงการวางผังแม่บทกลุ่มอาคาร	 ในรางวัลชมเชย	 ของโครงการศุภาลัย	 คาซา	 ริวา	 

จากสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

	 บริษัทฯ	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าโดยเคร่งครัด	ความเป็นธรรมที่บริษัทฯ	ได้ให้แก่ลูกค้า	เริ่มตั้งแต่

การออกแบบบ้านทีต่อบสนองความของลกูค้าในปัจจุบนั	ท�าสัญญาทีไ่ด้มาตรฐาน	การระบรุายละเอียดวสัดกุ่อสร้างทีชั่ดเจน	

การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสิทธิ์	และการรับประกันบ้าน	ซึ่งมีการปฏิบัติในด้านต่างๆ	ดังนี้

•	 น�าระบบการบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001	:	2008	 โดยบริษัทฯ	 ให้ความเอาใจใส่ในทุกๆ	 ขั้นตอนที่ต้องมี

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	 รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบายคุณภาพซึ่ง 

มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม

•	 การออกแบบบ้านของบริษัทฯ	 ค�านึงถึงการจัดพื้นที่ใช้สอยให้สามารถใช้ประโยชน์	 และประหยัดพลังงาน	 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	รวมทัง้ออกแบบบ้านส�าหรับผูพ้กิารและคนชรา	นอกจากน้ี	บริษทัฯ	มฝ่ีายวจิยัและพฒันา	

ซึ่งด�าเนินการศึกษาวัสดุที่น�ามาใช้	โดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาส�าหรับการเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด

•	 การท�าสัญญาตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน และส�านักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ก�าหนดไว้	

โดยลูกค้าที่มาซื้อบ้านจัดสรรและอาคารชุดของบริษัทฯ	 จะได้รับความเป็นธรรมต้ังแต่ข้ันตอนการท�าสัญญา	

เพราะบริษัทฯ	 จะใช้สัญญาจะซื้อจะขายตามมาตรฐานที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	 และส�านักงานคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	(สคบ.)	 ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผู้ซื้อบ้านมักถูกผู้ขายท�าสัญญา

เอาเปรียบ	 และเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้ซื้อไม่ได้บ้านตามที่ต้องการแล้วไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเอาผิดผู้จะขาย

ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้โดยง่ายเหมือนกับสัญญามาตรฐานนี้

•	 การระบุรายละเอียดวัสดุก่อสร้างที่ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขาย	โดยบริษัทฯ	ได้แนบรายการวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างบ้านให้กับลูกค้าทุกราย	 โดยมีรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าทราบว่าบ้านที่ลูกค้าซื้อไปน้ันใช้วัสดุในการ

ก่อสร้างชนิดใด

•	 การตรวจรับมอบบ้านก่อนโอนกรรมสทิธ์ิ บริษทัฯ	จะท�าการนดัหมายลกูค้าเพือ่ตรวจรับมอบบ้านก่อนทีจ่ะโอน

กรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	หากลูกค้าพบว่ามีงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง	หรือลูกค้าไม่พอใจงานก่อสร้าง	เนื่องจาก 

ผลงานต�่ากว่ามาตรฐานของบ้านตัวอย่างในโครงการ	 บริษัทฯ	 จะท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที ่

พอใจก่อน	แล้วจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป
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•	 การรับประกันบ้าน	บริษัทฯ	รับประกันในความช�ารุดบกพร่องของบ้าน	ต่อไปอีก	5	ปี	ในส่วนของโครงสร้าง

ของอาคาร	และรับประกันในส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของอาคาร	ภายในระยะเวลา	

1	 ปี	 หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ 

ให้กับลูกค้า	 ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่อง	หรือเกิดเหตุช�ารุดของบ้านที่ได้ส่งมอบไปและได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว

และยังอยู่ในช่วงการรับประกัน	เมื่อลูกค้าได้แจ้งมา	ทางบริษัทฯ	จะท�าการแก้ไขซ่อมแซมจนเรียบร้อย

•	 การส�ารวจความคิดเห็นลูกค้า บริษัทฯ	 ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังโอนกรรมสิทธ์ิ	 

และความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการหลังการขาย	เพื่อปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

•	 การรับข้อร้องเรียนของลูกค้า	 บริษัทฯ	 มีช่องทางรับข้อร้อเรียนของลูกค้าหลายช่องทาง	 ดังนี้	 โทรศัพท์,	 

กล่องรับความคิดเห็นในโครงการ,	Smart	Center	(1720),	 โครงการระฆังแก้ว	(manage@supalai.com),	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)	ฯลฯ		โดยจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว	

เหมาะสม	รวมถึงการน�าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง	พัฒนาสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ	ต่อไป

•	 การบริการหลังการขาย	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า	 เช่น	 การหาสินเช่ือธนาคาร	 การมอบฉันทะ 

เพื่อให้บริษัทฯ	เป็นตัวแทนในการโอนกรรมสิทธิ์	ฯลฯ

•	 การมอบคู่มือบ้านแก่ลูกค้า	เพื่อใช้ในการดูแลส่วนต่างๆ	ของบ้าน	หลังโอนกรรมสิทธิ์

 ค) พนักงาน 

	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน	 นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ	 และ

นโยบายว่าด้วยการพัฒนาพนักงาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน	 ทุกระดับ	 เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 

ของบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	 จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งใน 

ด้านโอกาส	 ผลตอบแทน	 การแต่งตั้ง	 การโยกย้าย	 การฝึกอบรม	 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน	 

เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนไม่ว่าจะท�างานอยู่ในส่วนใด	 

ฝ่ายใด	 โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 และมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี	 ปลอดภัย	 การจ่าย 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท�างาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 พิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน	 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 โดยระยะสั้นข้ึนอยู่กับความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี	 และระยะยาวจากการ

ให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด	(Employee	Stock	Options)	 ทั้งน้ี	 ข้ึนอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้ง	 จัดให้มีสวัสดิการ 

ที่ดีให ้กับพนักงาน	 จัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการท�างานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคน	 

ที่ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 บริษัทฯ	 ตระหนักเสมอว่า	 พนักงานเป็นสินทรัพย ์

ที่มีค่าขององค์กร	 จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้	 ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน	 เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

ไปพร้อมกับองค์กรได้	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 เผยแพร่นโยบายต่างๆ	 ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

(www.supalai.com)	รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

	 บริษัทฯ	 เห็นความส�าคัญของพนักงาน	 มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน	 ทุกระดับอย่างเป็นธรรม	

ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด	 และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแลพนักงาน

และครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น	 อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับ 

การเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	 เน่ืองจาก	 เล็งเห็นว่า	 “บุคลากร”	

เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า	(Human	Capital)	 และเป็นแรงผลักดันให้การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย	 

ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 จัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน 
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ที่มีต่อบริษัทฯ	(Opinion	Survey)	 เป็นประจ�าทุกปี	 ด้วยสโลแกน	 “ทุกความเห็นอันมีค่าของท่าน	 คือ	 ทุกการเติบโต 

และก้าวไปพร้อมกับบริษัท”

	 บริษัทฯ	มีการน�าความสุข	8	ประการ	มาใช้ในสถานที่ท�างาน		โดยความสุข	8	ประการ	ประกอบด้วย

1. Happy	Body	:	ความสุขทางด้านร่างกาย	คือ	มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ	รู้จักใช้ชีวิต	รู้จักกิน	รู้จักนอน		

โดยจัดให้มี	

•	 กิจกรรมกีฬาสี		กีฬาภายใน		และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	กับสื่อมวลชน		และบริษัทฯ	

กับกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

•	 การตรวจสุขภาพประจ�าปี

•	 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล		และประกันอุบัติเหตุ

•	 จัดให้มีห้องพยาบาล		เพื่อรองรับพนักงานที่เจ็บป่วยระหว่างท�างาน

2. Happy	Heart	:	ความสุขที่มีน�้าใจงาม	คือ	มีน�้าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน		โดยจัดให้มี

•	 รางวลัแห่งการบริการ	(Service	Award)	ส�าหรับพนักงานทีใ่ห้บริการด้วยใจอย่างสม�า่เสมอ		เพือ่หล่อหลอม

ให้พนักงานมีจิตส�านึกต่อการบริการและช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรม	มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

3. Happy	Relax	:	ความสุขจากการผ่อนคลาย	คือ	ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ	 ในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน		

โดยจัดให้มี

•	 ชมรมศุภาลัยสัมพันธ์		เพื่อให้พนักงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อพนักงาน		เช่น		งานกีฬาสี		งานเลี้ยง

สังสรรค์ปีใหม่		เป็นต้น

•	 ห้องฟิตเนส	 เพื่อจัดให้พนักงานได้มีสถานที่ออกก�าลังกาย	 ในช่วงก่อนเร่ิมงาน	 พักกลางวัน	 และ 

หลังเลิกงาน

•	 สวัสดิการพักผ่อนโรงแรมในเครือ

•	 งบประมาณอบรมสัมมนานอกสถานที่	ร่วมกับหน่วยงานอื่น

4. Happy	Brain	:	ความสขุจากการหมัน่ศึกษาหาความรู้พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา	คือ	น�าไปสูก่ารเป็นมืออาชีพ	

และความมั่นคงก้าวหน้าในการท�างาน		โดยจัดให้มี

•	 โครงการ	1	หน่วยธุรกิจ	1	ความคิด	ปีที่	2		หรือ	1	Business	Unit	1	IDEA	#	2		เพื่อส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์พัฒนาบริษัทฯ	ให้เจริญก้าวหน้าด้วยการท�างานเป็นทีม

•	 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้		ได้แก่	การจัดให้มีห้องสมุดพนักงาน	เพื่อให้พนักงานได้ค้นคว้าหาความ

รู้เพิ่มเติม	 และการจัดงบประมาณส�าหรับการอบรมประจ�าปี	 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและ 

เป ้าหมายรวมของบริษัทฯ	 และได้มีการพัฒนาพนักงานตามแผนที่ก�าหนดไว ้อย ่างต ่อเน่ือง	 

เพื่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

•	 ทุนการศึกษา	ในระดับปริญญาตรี	และปริญญาโท

•	 การดูงานทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ

5.	 Happy	Soul	:	ความสุขจากการมีจิตปัญญา	“ทางสงบและคุณธรรม”	คือ	มีความศรัทธาในศาสนาที่นับถืออยู่	

และมีศีลธรรมในการด�าเนินชีวิต	มีความละอาย	และเกรงกลัวต่อการกระท�าของตน		โดยจัดให้มี

•	 จัดให้มีพระมาเทศน์เกี่ยวกับการท�างานอย่างมีความสุข

•	 อนุญาตให้พนักงานลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา	 เช่น	 อุปสมบท	 ประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมกกะ	 

ประเทศซาอุดิอารเบีย	เป็นต้น

•	 จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี

6.	 Happy	Money	:	ความสุขด้านการเงิน	คือ	รู้จักเก็บ	รู้จักใช้	มีชีวิตที่เหมาะสม		 โดยจัดให้มีผลตอบแทน

ที่เหมาะสม	 ทั้งในรูปของเงินเดือน	 ค่าตอบแทนพิเศษ	 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการที่เหมาะสม	 กองทุน
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ส�ารองเลี้ยงชีพ	 ในอัตรา	3	-	10%	 ตามอายุงาน	 เพื่อเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทฯ	 ในการ 

ดูแลพนักงานในระยะยาว	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่พนักงาน	 ในกรณีลาออก	 

เกษียณอายุงาน	 พิการ	 หรือเสียชีวิต	 ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเพิ่มแรงจูงใจในการ

ท�างานให้กับพนักงาน		และเพื่อดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เงินช่วยพนักงาน		เงินช่วยเหลืองานศพ		 

เงินช่วยเหลืองานแต่งงานรถรับ	-	ส่งพนักงาน		ระหว่างบริษัทฯ	กับสถานีรถไฟฟ้า

7.	 Happy	Family	:	 ความสุขด้านครอบครัว	 คือ	 มีครอบครัวที่อบอุ่น	 และมั่นคง	 	 โดยจัดให้มีทุนการศึกษา 

บุตรของพนักงานที่เรียนดี	ให้สิทธิพนักงานซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการของบริษัทฯ	ในราคาพิเศษ

8. Happy	Society	:	สร้างสังคมที่ดี	สังคมที่มีความสุข	คือ	มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อกัน	โดยจัดให้มี

•	 พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่

•	 กิจกรรมวันสงกรานต์	รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่

•	 บริษัทฯ	 มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีความรักและมีความผูกพันกับองค์กรด้วยการยึดนโยบาย	 

“Promote	from	Within”	&	“Recognize”	พนักงานที่อยู่ปฏิบัติงานมานาน	โดยมีการประกาศเกียรติคุณ

และให้รางวัลพนักงานอายงุาน	5	ปี	10	ปี	และ	20	ปี	นอกจากน้ียงัมุง่เน้นให้พนักงานเป็นคนด	ีมจีริยธรรม	 

คุณธรรม	 เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม	 โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบกิจทางศาสนา 

ทีแ่ต่ละคนมคีวามเลือ่มใสและศรัทธา	เช่น	การเข้าร่วมกจิกรรมเจริญสตสิมาธ	ิการไปทศันศกึษาดนิแดน 

พุทธภูมิ	สังเวชนียสถาน	4	แห่งที่อินเดีย	เป็นต้น	รวมถึงการสนับสนุนพนักงานที่มีศักยภาพที่ดีด้วยการ

มีโครงการ	 “พนักงานดีเด่นประจ�าปี”	 โครงการ	 “รางวัลแห่งการบริการ”	 เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีใจ 

ในการให้บริการ	 และเพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ ่งสู ่การบริการที่เป็นเลิศและโครงการ	 

“รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น”	เพื่อสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

•	 ฝึกอบรมหลักสูตร	 “วิถีแห่งศุภาลัยสู่ความเป็นเลิศ	(Supalai	Way)”	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน 

เกิดทัศนคติและจิตส�านึกที่ดีต่อตนเอง	 เพื่อนร่วมงาน	 และองค์กร	 ด้วยการพัฒนาศักยภาพแห่งตน	 

(Self	potential)	 ให้มีการพัฒนาทั้งทางกายและจิตใจ	 โดยมีการผสมผสานการท�างานเป็นทีม	 

(Team	Building)	 และรู้จักการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน	(Supporting)	 เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีทัศนคต	ิ 

ความรู้	และทักษะในการท�างานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 รวมทั้งให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถทางการแข่งขัน	โดยมีแผนการพัฒนาพนักงาน	(Employee	Development	Plan	:	EDP)	ที่ด�าเนินไปในทิศทาง 

ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือเป็นนโยบายส�าคัญและได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	 

โดยมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 รวมทั้งฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน	 และสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ	 ให้ได้รับความรู้	 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 

และได้น�า	ระบบ	Competency	มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติงาน	รวมถึง	เพิ่มพูน 

ความรู้	 ทักษะ	 บุคลิกภาพ	 และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มีความเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่	 ซึ่งบริษัทฯ	 

ท�าการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม	 และมีความเข้าใจ 

ในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร	(Core	Competency)	โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และเพิม่พลงัการท�างานยคุใหม่ตามความสามารถหลกัองค์กรด้วยการจดักจิกรรมเรียนรู้และพฒันาทมีงาน		(Team	Learning	

&	Development)	เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ	ในการท�างาน		ซึ่งในปี	2556	

การฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	1	หลักสูตร/	ต่อคน	/	ต่อปี
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	 บริษัทฯ	จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากล่างขึ้นบน	(Upward)	จากพนักงานทุกระดับ	ไปยังผู้บริหารระดับสูง		

ในหลายช่องทาง		ดังนี้

•	 กล่องรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน		โดยผู้บริหารระดับสูงจะตอบค�าถามทุกข้อ	ผ่านทางอีเมล์	ให้พนักงาน

ทราบทุกคน

•	 Site	Visit	 โดยผู้บริหารระดับสูง	 และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน	 ทั้งในส่วน 

ของการปฏิบัติงาน		และการด�ารงชีวิตประจ�าวัน

•	 โครงการตัวแทนพนักงานพบปะผู้บริหาร	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับ

กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม	 ด้วยการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจ�าปี 

อย่างต่อเน่ือง	รวมถงึ	สนับสนุนให้พนกังานรักและผูกพนักบัองค์กร	โดยมรีางวลัส�าหรับพนักงานอายงุาน		5	ปี,	10	ปี	และ		20	ปี	 

ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของบริษัทฯ	 และบริษัทฯ	 ได้น�าระบบ	HRMS	 มาใช้ในบริษัทฯ	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

และประสิทธิภาพต่อระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - ดา้นการบรหิารจัดการ	แนวทางการบรหิารความเสี่ยงขององคก์รยคุใหม	่การบรหิารงานทรพัยากรมนษุย์ 

ส�าหรับหัวหน้างาน	ระบบบริหารผลการด�าเนินงาน	ระบบบริหารคุณภาพ	(ISO	9001:2008)	เป็นต้น

 - ด้านการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม	การสร้างค่านิยมร่วม	(Shared	Value)	ให้กบัพนักงานทกุระดบั	ทกุโครงการ 

ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการบริการ	เพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ	(Supalai	Service	Excellence)	กิจกรรม	 

Supalai	Way	 เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 นอกจากน้ี	 ยังมีการวัดผลงานรายบุคคล	 

ตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	(KPI	:	Key	Performance	Indicator)	 ท�าให้พนักงานมีเป้าหมายในการ

ท�างาน	และเกิดการวัดผลงานอย่างเที่ยงธรรม	เป็นต้น

 - ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 เพื่อให้ผลในการท�างานประสานสอดคล้องกันจนบรรลุเป้าหมาย	

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย	Supalai	7	R	 มาเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน	 เพื่อให้ผลในการท�างาน

สอดคล้องกันจนบรรลุสู่เป้าหมาย	ส�าหรับกลยุทธ์	Supalai	7R	เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ประสิทธิภาพ

ของทุกฝ่ายงานที่ท�างานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	และเป้าหมายร่วมกัน	

อันประกอบด้วย

1. CSR (Corporate Social Responsibility):	 ศุภาลัย	 กับ	 สังคม	 โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

ขององค์กร	 และคืนก�าไรสู่สังคม	 โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคมและศุภาลัย	 เพื่อได้รับการ 

กล่าวขานและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

2. PR (Public Relation):	ศุภาลัย	กับ	สื่อมวลชน	เช่น	งานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว	

เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน	 อีกทั้งสร้างความเป็นกันเองระหว่าง

ผู้บริหารและสื่อมวลชน	โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชน	เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะให้

ความร่วมมือซึ่งกันและกัน

3. CRM (Customer Relation Management):	ศุภาลัย	กับ	ลูกค้า	เน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

บริษัทฯ	 และลูกค้าให้มากขึ้น	 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์	 เพื่อความพึงพอใจ

ของลูกค้า

4. ER (Employee Relation):	ศภุาลยักบัพนักงาน	เน้นสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอพนักงานภายในองค์กร	

ท�าให้พนักงานทกุฝ่ายมคีวามสามคัคแีละท�างานอยูร่่วมกันเสมอืนญาต	ิเพือ่การท�างานอย่างมคีวามสขุ
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5.	 IR (Investor Shareholder Relation):	ศุภาลัย	กับ	ผู้ถือหุ้น	ท�าให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าใจและ

รับรู้ข้อมูลของบริษัทฯ	ดีขึ้น	 เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทฯ	 และเป็นผู้ถือหุ้นในระยะยาว	อีกทั้ง

ต้องการท�าให้ผลประกอบการเป็นที่ถูกใจส�าหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

6.	 SCR (Supplier Contractor Relation):	ศุภาลัย	กับ	คู่ค้าและผู้รับเหมา	ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า	ใน

แง่สร้างความเป็นธรรมและความจริงใจให้กับคู่ค้า	ผู้รับเหมา	เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและได้รับ

ความไว้วางใจ

7.	 GR (Government Relation):	ศภุาลยั	กบั	หน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง	เน้นด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

หน่วยงานราชการกับบริษัทฯ	เน้นให้เกิดการประสานงานและความคล่องตัว	ซึ่งบริษัทฯ	ปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบ	กฎหมาย	และให้ความร่วมมือทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม	 และบรรยากาศในการท�างานที่ดี	 และปฏิบัติกับพนักงานอย่าง 

เท่าเทียม	โดยจัดท�าจรรยาบรรณของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	(Code	of	Conduct)	รวมถึงการจัดท�าจุลสารบ้าน

ศุภาลัยเป็นประจ�าทุกเดือน	 เป็นต้น	 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ	 บริษัทฯ 

จึงได้ก�าหนดค�าขวัญประจ�าปี	2557	“คุณภาพมาตรฐาน	บริการประทับใจ”

 ง)  คู่ค้า
	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า	 ได้แก่	 ผู้รับเหมา	 ร้านค้า	 และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน	 

อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 

ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ 

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย	 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมทั้งปฏิบัต ิ

ตามพนัธสญัญา	ให้ข้อมลูทีเ่ป็นจริง	รายงานทีถ่กูต้อง	การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ 

ทางธุรกิจ	 รวมถึงให้การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นก�าลังใจในการสร้างสรรค ์

ผลงานที่มีคุณภาพ	

	 และบริษัทฯ	 ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 

รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 

อย่างเป็นธรรม	 เพื่อสร้างความเช่ือถือให้กับเจ้าหน้ี	 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้ีและให้ความ 

เช่ือถือซึ่งกันและกัน	 มีปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ	 ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ 

ของการใช้เงิน	 การช�าระคืน	 การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 และเร่ืองอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้ี	 

เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน	 ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงได้	 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบ 

โดยเร็ว	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล	 และไม่ด�าเนินการที่ทุจริต 

ในการค้ากับเจ้าหนี้	โดยบริษัทฯ	ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า	/	เจ้าหนี้		ดังต่อไปนี้

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามสัญญา	และเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ	ไม่สามารถ

ปฏิบตัติามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงได้		บริษัทฯ	รีบแจ้งให้เจ้าหน้ีรับทราบโดยเร็ว		เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา		โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน		

การช�าระคืน	การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�้าประกัน		เงื่อนไขทางการค�้าประกัน	การบริหารเงินทุน		การช�าระ

หนี้ค่าสินค้า		และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้		เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
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•	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า	 โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้	 อย่างไร

ก็ตามในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจ�าเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้และยินยอมให้ส่วนลด	 

หากบริษัทฯ	มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและสามารถช่วยเหลือได้	บริษัทฯ	ก็ยินดีให้การช่วยเหลือทันที

•	 ก�าหนดนโยบายให้พนักงานทีท่�างานตดิต่อกบัคูค้่า	ต้องมคีวามเทีย่งตรง	โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานต้องไม่รับ 

หรือเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า	 หรือผู้ที่ก�าลังจะเป็นคู่ค้า	 ซึ่งอาจมีผลกับการประเมินหรือพิจารณา 

การซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา	 ซ่ึงได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงาน	 ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ	 โดยก่อนการสั่งซื้อสินค้า	 เช่น	 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างบ้าน	 

ร้านค้า	 ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	 ต้องท�าการเสนอราคาสินค้ามาก่อน	 เพื่อที่บริษัทฯ	 จะเปรียบเทียบข้อเสนอ

และเงื่อนไขที่ดีที่สุด	

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	(Business	Partner)	โดยการยึดมั่นต่อ

สัญญาหรือข้อตกลงที่มีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด	 เพื่อให้ผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจสอดคล้อง

ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	บริษัทฯ	ด�าเนินนโยบายคัดเลือกผู้รับเหมา(คู่ค้า)	อย่างยุติธรรม	และโปร่งใส	

ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด	และพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา	เพื่อร่วมกัน 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	อาทิเช่น	โดยปกติ	บริษัทฯ	ว่าจ้างผู้รับเหมาโดยเหมารวมค่าแรงและวัสดุ 

ก่อสร้าง	 อย่างไรก็ตาม	 หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ	 และบริษัทฯ	 มีศักยภาพในการต่อรองช่วยผู้รับเหมา 

ในการจัดหาวัสดุ	เพื่อประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และคู่ค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	

เปิดโอกาสโดยให้ความส�าคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างกับบริษัทฯ	มานาน	โดยให้ไปช่วยรับงาน

ก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด	เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีงานท�าอย่างต่อเนื่อง	

•	 จัดกิจกรรมขอบคุณผู้รับเหมา	ที่มาร่วมงานกับบริษัท	และมอบรางวัลให้กับผู้รับเหมาตัวอย่าง	ภายใต้แนวคิด	

“ร่วมแรง	ร่วมใจ	ศภุาลยั&ผูรั้บเหมา”	เพือ่เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอกัน	และเป็นก�าลงัใจให้กับผูรั้บเหมา

ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

•	 ประสานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา	เพื่อเสริมสภาพคล่องและขีดความสามารถ

ในการขยายงาน

•	 การสนับสนุนผู้รับเหมางานก่อสร้างให้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย	บริษัทฯ	ได้มอบสิทธิ

พิเศษส�าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ	 ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ	 และบริษัทในเครือ	 

จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก	10%	ของราคาขายจากส่วนลดสูงสุดที่ให้แก่ลูกค้าทั่วไปของแต่ละโครงการ

•	 เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่	 ได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ	 เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยกัน	

โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0-2725-8888	ต่อ	310	ในวันเวลาท�าการ	จันทร์-ศุกร์

•	 ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต	พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน	 เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ามาใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด

มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

•	 ค�านึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหน้ีสถาบันทางการเงิน	 เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	 ในปี	 2542	 บริษัทฯ	 

เข้าร่วมกระบวนการปรับโครงสร้างหน้ีกับส�านักงานคณะกรรมการเพ่ือส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี	 

(คปน.)	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และสามารถปรับโครงสร้างหน้ีได้ส�าเร็จในปี	2545	 โดยเจ้าหน้ีทุกราย 

ได้รับคืนเงินต้นครบถ้วน	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินทั้งหลาย	 และยังคงให้การ

สนับสนุนสินเชื่อโครงการของบริษัทฯ	มาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ	โครงการ

	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการแจ้งนโยบายดังกล่าวให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ	 รับทราบ	 พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	(www.supalai.com)



120

 จ) คู่แข่ง 
	 บริษัทฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยการปฏิบติัต่อคูแ่ข่ง	โดยกรรมการ	ผูบ้ริหาร	และพนักงานทกุคน	รวมทัง้พนักงาน

ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	โดย

•	 ด�าเนินธุรกจิภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการ

ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล	ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	หรือขัดต่อจริยธรรม	และข้อกฎหมายใดๆ	

•	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งในการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	 ไม่ท�าลายคู่แข่งด้วยกลวิธีต่างๆ	 เช่น	 ไม่ท�าลาย 

ช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลบั

ทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต	หรือขัดต่อจริยธรรม	ไม่ผูกขาดโดยก�าหนดให้คู่ค้าขายสินค้าให้เฉพาะ

บริษัทฯ	เท่านั้น	โดยตลอดเวลาบริษัทฯ	ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)

 ฉ)  ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

      ชุมชนและสังคม

	 	 	 	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 

และพนักงานทุกคน	 รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 บริษัทฯ	 

ได้ยดึมัน่และให้ความส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิด้วยความรับผดิชอบต่อชุมชน	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	เพือ่ให้เกดิการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ด้วยการค�านงึถงึผูมี้ส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ในพืน้ทีต้ั่งโครงการและสงัคม

โดยรวม	เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

	 							ตลอดระยะเวลา	20	กว่าปีทีผ่่านมา	บริษทัฯ	มุง่มัน่การด�าเนินธรุกิจควบคูไ่ปกบัการตอบแทนสงัคมอย่างต่อเน่ือง	 

ตามนโยบาย	 “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย”	 เพื่อคืนก�าไรสู่สังคม	 โดยประธานกรรมการบริหาร	 ได้มีด�าริ

ไว้ว่า	 “การคืนก�าไรสู่สังคมขององค์กรธุรกิจ เป็นส่วนส�าคัญของบริษัทธรรมมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนา

คุณภาพสังคมให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน แนวทางการสร้างสรรค์สังคม 

ของศุภาลัยน้ัน มุ ่งเน้นที่การให้ความรู้ เพราะผู ้ที่ได้รับความรู้ สามารถน�าไปต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

สร้างประโยชน์ได้ทั้งตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคมส่วนรวม ดังนั้น การให้ความรู้ จึงเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ไพศาล  

สร้างประโยชน์สุขสู ่สังคมได้โดยตรงกว่าการให้ปัจจัย หรือสิ่งของอื่นๆ” จึงเป็นที่มาของโครงการ “แสงประทีป”  

ที่เป็นโครงการที่สร้างแสงสว่างทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน	 โดยกิจกรรมที่ได้ด�าเนิน

การเพื่อประโยชน์สุขสู่สังคม	มีดังต่อไปนี้

•	 กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้สู่ประชาชนฟรี	เกี่ยวกับสุขภาพ	ธรรมะ	ศิลปะ	การเงิน	และการลงทุน	ฯลฯ		 

ซึ่งในปี	2556	มีการจัดอบรมสัมมนา	ได้แก่	ถอดรหัสฮวงจุ้ยเสริมมงคลรับปีมะเส็ง,	ครอบแก้ว	แกว่งแขน	

เสริมสุขภาพ,	เมื่อไหร่จะ..ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน	Version	2013,	เคล็ดวิธีส่งต่อธุรกิจสู่ลูกหลาน,	ขับพิษ	 

พิชิตหุ่น	ด้วย	18	ท่ากับผ้าขนหนู		และเคล็ดลับพิชิต	Office	Syndrome	

•	 กิจกรรมด้านการศึกษา เน่ืองด้วยบริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษาของเด็กไทยจึงให้การ

สนับสนุนพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน	อาคารเรียน	ห้องสมุด	อาคารหอพักนักเรียน	หลายแห่งในโรงเรียน

ชนบททีข่าดแคลนในช้ันประถมศกึษา	และในระดบัมธัยมและอดุมศกึษา	เช่น	บริษทัฯ	บริจาคเงนิ	จ�านวน		

2	ล้านบาท	มอบให้แก่	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เพื่อการ
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สนับสนุนการจัดท�าห้องเรียน	และบริจาคเงิน	จ�านวน	2	ล้านบาท	มอบให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริจาคเงินกว่า	2	ล้านบาท	เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

และพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ	เป็นต้น

•	 กจิกรรมด้านศลิปะและวฒันธรรม	บริษทัฯ	จดังานแสดงศลิปกรรม“พลงัแห่งการสร้างสรรค์”	โดยน�ารายได้ 

ไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจ�าหน่ายผลงานศิลปะ	 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	 2,491,414	 บาท	 ทูลถวาย	 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย

•	 กิจกรรมการผลิตสื่อความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม	 บริษัทฯ	 ผลิตหนังสือซึ่งมีเน้ือหาที่เป็นประโยชน ์

ในชีวิตประจ�าวัน	และจดัท�าบทเพลงธรรมะ	“มองกว้าง คดิไกล ใฝ่สงู”	มอบให้แก่ลกูค้าและประชาชนทัว่ไป	 

จัดพิมพ์หนังสือ	 “ร�่ารวยมีสุขอย่างยั่งยืน”	 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	 และน�ารายได้จากการจ�าหน่าย

ทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)	บริจาคให้สภากาชาดไทย

•	 กจิกรรมด้านสงัคม	ร่วมมอืร่วมใจมอบถงุยงัชพี	ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนแก่ประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั 

ในพื้นที่ต่างๆ	อีกทั้งมอบบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	เพื่อเข้ากองทุน	“ตลาดทุนร่วมใจ	 

ช่วยภยัน�า้ท่วม”	รวมมลูค่ากว่า	10	ล้านบาท	นอกจากนีบ้ริษทัฯ	ได้ออกแบบ	“บ้านชนบทส�าหรับเกษตรกร” 

เพื่อมอบให้เกษตรกรที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

•	 กิจกรรมด้านส่งเสริมสถาบันครอบครัว	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี 

ภายในครอบครัวอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุนสังคมไทยให้แข็งแกร่ง	 โดยการจัดกิจกรรม	 

“เจริญสติ-สมาธิ”	กิจกรรมวันแม่		และกิจกรรมสายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี	เป็นต้น

•	 กจิกรรมด้านสขุภาพ	บริษทัฯ	เชิญทมีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชัน้น�า	มาให้บริการตรวจสขุภาพ

ฟรีแก่ครอบครัวของลูกค้าศุภาลัยและประชาชนทั่วไป	และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ	ส�านักงานใหญ่ 

ของบริษัทฯ	ประจ�าทุกปี

•	 กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน	ได้แก่	การปรับปรุงถนนเลียบคลอง	4	การมอบรถบรรทุกเก็บขยะ	การท�า 

ท่อลอดถนนและปรับปรุงถนนซอยลาซาล	 การวางท่อระบายน�้าและบ่อพักบริเวณซอยพหลโยธิน	4	 

การมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจให้กับสถานีต�ารวจ

•	 กิจกรรมด้านท�านุบ�ารุงศาสนา	 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามลานวัด	 และมัสยิดเพื่อความปลอดภัย	 ร่มร่ืน	 

และสบายตาส�าหรับศาสนิกชนที่มาศาสนสถาน

•	 กิจกรรมตรวจสุขภาพ	 บริษัทฯ	 ได้เชิญทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลช้ันน�ามาให้บริการตรวจ

สุขภาพฟรี	พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อที่น่าสนใจ	โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสุขภาพ	และ

กิจกรรมสัมมนาแพทย์ทางเลือกด้วย	 ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

กิจกรรม

•	 กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

 - กิจกรรมวันแม่	 ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีตรงกับเทศกาลวันแม่แห่งชาติ	 บริษัทฯ	 จึงได้จัด

กิจกรรมคืนก�าไรสู่สังคม	ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “รวมพลคนรักแม่”	 ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องทุกปี	 ส�าหรับ

ครอบครัวศุภาลัยทุกโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์

อันดีในครอบครัวศุภาลัย	

 - กิจกรรมสานสายใย	อาทิเช่น	กิจกรรมเจริญสติ-สมาธิเพื่อเพิ่มสายสัมพันธ์ในครอบครัว,	กิจกรรม

สายใยรักเพื่อเพิ่มความกตัญญูต่อบุพการี	เป็นต้น
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•	 ถ่ายทอดสูก่จิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	การจดักิจกรรมสมัมนาให้ความรู้ด้าน

ต่างๆ	แก่ประชาชนทั่วไป	โดยสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	การจัดกิจกรรมมอบ

ถุงยังชีพ	แก่ผู้ประสบภัยน�้าท่วม	การจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	เพื่อท�าความสะอาดตามโครงการต่างๆ	

ของบริษทัฯ	หลงัน�า้ลด	รวมถงึการจัดกจิกรรมให้สมาชิกโครงการ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร้างสงัคม

ไทย	ให้เป็นสังคมที่อบอุ่น	มีสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

•	 จัดให้มีหน่วยงานรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าในโครงการจดัสรร	 ในเร่ืองความปลอดภัย	 ความสะอาด	 

ความสวยงาม	 และการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจ 

ให้แก่ลูกค้าผู้อยู่อาศัย	 และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 เล็งเห็นว่า	 การอยู่อาศัย 

ในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี	 ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู ้อยู ่อาศัยในสังคมน้ันๆ	 จึงให ้

ความส�าคัญต่อการสร้างสรรค์สงัคมชาวศภุาลยัให้เป็นสงัคมทีม่คีณุภาพ	 น่าอยู	่ มคีวามอบอุน่	 มคีวาม

ปลอดภัย	 โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสัมพันธภาพภายในครอบครัวให้แข็งแกร่งก่อนเพื่อการพัฒนา

ปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตส�านึกที่ดีต่อครอบครัวในอันที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสังคมโดยรวม	 จึงจัดกิจกรรม

ที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแด่บุพการีหรือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

อย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 กจิกรรมเจริญสติ-สมาธิ	 กจิกรรมปีใหม่ทีส่่งเสริมการท�ากจิกรรมร่วมกนัของสมาชิก 

ในครอบครัว	 เป็นต้น	 และศุภาลัยมิได้ดูแลแค่เพียงชาวศุภาลัยเท่าน้ัน	 แต่ยังให้ความเอาใจใส่ต่อผู้อยู ่

อาศัยบริเวณพื้นที่ข้างเคียงนับแต่เร่ิมพัฒนาโครงการ	 โดยก�าหนดให้มีการตรวจตราความเรียบร้อย	 

ความปลอดภัย	 เพื่อป้องกันผลกระทบต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากงานก่อสร้างกับผู้อยู่อาศัย 

ข้างเคียงด้วย	 และสิ่งหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการดูแลชาวศุภาลัย	 คือ	 การมี 

ช่องทางการตดิต่อสือ่สารทีห่ลากหลาย	 อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์และการบริการ	 เพือ่

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นส�าคัญ	 ช่องทางสื่อสารที่สามารถบอกเล่า 

ความสขุ	หรือมเีร่ืองทีจ่ะบอกให้ศภุาลยัได้รบัรู้	หรือส่งต่อความคดิเหน็ผ่านเจ้าหน้าทีบ่ริหารชุมชนประจ�า

โครงการ,	เจ้าหน้าทีบ่ริหารชุมชนทีส่�านักงานใหญ่	โทรศพัท์	02	725	8888	ต่อ	553,	557,	Smart	Center	

โทรศัพท์	02	725	8899,	1720,	www.supalai.com,	กล่องรับความคดิเหน็ประจ�าโครงการและโครงการ	

“ระฆงัแก้ว”

	 							สบืเน่ืองจากนโยบายของบริษัท	ศุภาลยั	จ�ากดั		(มหาชน)	ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์

อย่างต่อเนื่อง	ควบคู่ไปกับการได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย...ใส่ใจ สร้างสรรค์ 

สังคมไทย”	 ซึ่งเน้นการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ	 เพื่อคืนก�าไรสู่สังคมเป็นประจ�าทุกปี	 นับต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังบริษัทฯ	 

จนถึงปัจจุบัน	 โดยมีความตระหนักถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 (Corporate	Social	Responsibility	

:	CSR)	นอกจากนี้	ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น	ด้วยการจัดให้มีสัมมนา 

เชิงปฏิบัติการหัวข้อ	“CSR	Engagement”	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันไทยพัฒน์	เป็นผู้บรรยาย	เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ	CSR	และทิศทางของบริษัทฯ	ในการด�าเนินกิจกรรม	CSR	อย่างยั่งยืนขององค์กร

      สิ่งแวดล้อม
		 						ด้านการใช้ทรัพยากร	บริษทัฯ	ได้ปฏิบตัติามนโยบายว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยกรรมการ	

ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	 เหตุจาก

ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง	 บริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากร 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย	และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน	รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้

ซ่ึงจะท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ	 ด้วยความดีน้ี	 จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็น

แบบอย่างสืบไป	 น�าไปสู่การคิดก่อนใช้	 และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้สื่อสารการสร้างจิตส�านึก
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ด้านการใช้ทรัพยากร	ด้วยวิธีการต่างๆ	เช่น	ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์	จัดบอร์ด	และให้ความรู้โดยการจัดอบรมภายใต้ 

แนวคิด	3Rs-	Reduce,	Reuse,	Recycle	เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่	และเป็นการลดพลังงานในการ

ก�าจัดขยะ	ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 						บริษทัฯ	มุ่งม่ันทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทกุฉบบัทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสิง่แวดล้อม	และกฎหมายทกุฉบบัทีเ่กีย่วกบั 

สุขภาพและความปลอดภัย	โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงาน	และประชาชน

ทั่วไป	ด้านสิ่งแวดล้อม	สุขภาพและความปลอดภัย	 เพื่อน�ามาปรับใช้ในสถานที่ท�างาน	และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก	

เช่น	 การอบรมเรื่อง	 “การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ”	 การอบรมเรื่อง	 “การจัดท�าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน”	 ซึ่งสามารถ 

ย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

	 				นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งเสริม	สนับสนุนการออกแบบ	วิจัย	และพัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม	 และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อมลพิษและลดภาระ

ของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้ง	 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ	 อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 

โดยก�าหนดนโยบายทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	นโยบายการใช้รถยนต์	นโยบายการใช้ไฟฟ้า	นโยบายการใช้เคร่ืองปรับอากาศ	นโยบาย

การใช้อุปกรณ์ส�านักงาน	นโยบายการใช้น�้า	นโยบายการลดขยะและน�ากลับมาใช้ใหม่		ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบาย

ดังกล่าว	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	(www.supalai.com)		

บริษทัฯ	มุง่เน้นการสร้างจติส�านึกด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภัยแก่พนักงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ดงัน้ี

•	 การพฒันาภายใต้แนวคดิ Supalai	Save	Our	World	Save	Your	Money	บริษทัฯ	ออกแบบบ้านเพือ่การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน	 โดยออกแบบเน้นบ้านและอาคารให้มีความเย็นโดยวิถีทางธรรมชาติ	 

(Passive	Cooling)	 ขณะเดียวกันก็มีการเตรียมการส�าหรับการท�าให้เกิดความเย็นด้วยวิธีกลและพึ่งพา

เทคโนโลยี	(Active	Cooling)	เพื่อเป็นส่วนประกอบลักษณะผสมผสานกัน	โดยก่อให้เกิดทางเลือกในการ

ประหยดัพลงังานต่อภาระการท�าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ	ลดการใช้ไฟส่องสว่าง	และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

อืน่ๆ	ได้โดยทีร่าคาก่อสร้างยงัคงอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกนักบับ้านทัว่ไปตามท้องตลาด	ส่งผลให้เกดิความ 

คุ้มค่าในเรื่องราคา	 การใช้งานที่เหมาะสมและสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า	 จากแนวคิดการออกแบบเพื่อ

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน	ท�าให้แต่ละโครงการของศุภาลัยเปรียบเสมือน	Eco	land	ที่คอยช่วยโลก

ในการลดการเกิดสภาวะโลกร้อน

•	 ด�าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	แม้มไิด้บงัคบัรูปแบบกระบวนการในข้ันตอน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการของบริษัทฯ	 แต่บริษัทฯ	 เลือกที่จะใช้วิธีจัดประชุมเพื่อรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการด�าเนินการของบริษัทฯ	 

โดยเริม่จากการลงพืน้ทีส่อบถามข้อมลูเบือ้งต้นจากบ้านทกุหลงัในบริเวณทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วน�า

มาวิเคราะห์เพือ่ช้ีแจงท�าความเข้าใจต่อประเดน็ข้อห่วงกังวลต่างๆ	พร้อมท้ังหามาตรการบรรเทาผลกระทบ 

ทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนและน�าไปแจ้งให้ประชาชนในพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบทราบเพือ่การมส่ีวนร่วม 

และรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน	 ในการประชุมทกุคร้ังบริษทัฯ	 ได้เปิดให้ประชาชนทีเ่ข้าร่วมประชุม 

ทกุท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ทีโ่ดยเฉพาะการแสดงความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรการ 

บรรเทาผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีบ่ริษทัฯ	 จดัท�าข้ึนจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในเบือ้งต้น	 หากไม่เป็นทีพ่อใจ 

กจ็ะรับข้อมลูมาเพ่ือแก้ไข	 ปรับเปลีย่นเพือ่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน	 และหากยงัมชุีมชน 

หรือกลุม่ประชาชนทีย่งัมข้ีอสงสยัหรือคดิว่ามาตรการบรรเทาผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัไม่เพยีงพอ	 บริษทัฯ	 

กม็ไิด้เพกิเฉย	แต่จะท�าการประชุมกลุม่เฉพาะ	(Focus	Group)	เพือ่รับฟังข้อห่วงกงัวลเฉพาะของแต่ละชุมชน 

หรือเฉพาะกลุ่มน้ันๆ	 เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบที่แต่ละชุมชนหรือกลุ่มกังวลให้เหมาะสมและ 

เป็นทีพ่อใจต่อไป
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•	 การให้ความรู้แก่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ด้านสิ่งแวดล้อม	 เช่น	การประหยัดพลังงานในบริษัทฯ	 

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบันใดหนีไฟ	เพื่อรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดหนีไฟแทนการใช้ลิฟท์	การ

จัดท�าผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนซึ่งสามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ	และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	

•	 การป้องกนัมลพษิระหว่างก่อสร้าง	ระหว่างก่อสร้างจดัท�าร้ัวโครงการ	จดัท�าผ้าใบคลมุตกึเพือ่ลดเสยีงและฝุน่	 

จัดสถานที่แบบปิดในการท�างานเพื่อลดความดังของเสียง	 ติดต้ังเคร่ืองตรวจสอบปริมาณเสียง	 และฝุ่น 

ของแต่ละวัน	 จัดให้มีน�้าล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ	 เพื่อป้องกันเศษดินที่ติดอยู่ในล้อรถออกไป 

นอกโครงการ	ฯลฯ

•	 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ	 ปลูกป่าชายเลนและปล่อยเต่าทะเลเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ 

ให้แก่ระบบนิเวศ	และปลูกพรรณไม้ไทยในวรรณคดี	ณ	โรงเรียนบ้านผังสามัคคี	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัด

สระบุรี	ฯลฯ

•	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจ�าทุกโครงการก่อสร้าง	 เพ่ือท�าหน้าที่วิเคราะห์	 

ตรวจสอบ	ก�ากับดูแล	ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย

•	 จัดกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ ของพนักงาน และลูกค้า	เช่น	จัดกิจกรรม	5ส	 

แก่พนักงาน	โดยก�าหนดเป็นนโยบาย	5ส	และให้มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวทุกปี		 

รวมถงึมกีารอบรมเร่ืองความปลอดภัยและซ้อมอพยพหนไีฟประจ�าปีให้แก่พนักงานและลกูค้าทีเ่ช่าอาคาร	

ฯลฯ

•	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติ สขุภาพ ทรัพย์สนิของพนกังาน และลกูค้า เช่น	จดักจิกรรม	

5ส	(สะสาง,	สะดวก,	สะอาด,	สขุลกัษณะ,	สร้างนสิยั)	การซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปีให้แก่พนักงานและลกูค้าที่

เช่าอาคาร	โดยค�านึงถงึความปลอดภัย	ด้านอาชีวอนามัย	และส่ิงแวดล้อม	โดย

 - ปี	พ.ศ.2555	บริษทัฯ	ในฐานะเจ้าของอาคารศภุาลยั	แกรนด์	ทาวเวอร์	ได้รับรางวลัประกาศเกยีรติคณุ	 

“อาคารปลอดภยั	อุน่ใจทัง้เมอืง”	จากกรุงเทพมหานครให้เป็นอาคารทีม่กีารบริหารจดัการด้านความ

ปลอดภัยรางวัลชมเชย	 ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร	 

โดยส�านักการโยธา	กรุงเทพมหานคร

 - ปี	พ.ศ.2555	บริษัทฯ	รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ	“รวมแรงไทย	รักษาน�้าใสทุกคูคลอง”	จาก 

นายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงเป็นประธานพิธีมอบโล่ดังกล่าว	 ในโอกาสที่บริษัทฯ	 เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย ์

ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน

•	 กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายในบริษัทฯ	 เช่น	 ลดโลกร้อนด้วยมือเรา,	 ปิดไฟทุกคร้ังหลังใช้งาน,	 ปิดจอ

คอมพิวเตอร์	 ช่วงพักเที่ยงหรือไม่ได้ใช้งาน,	 ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์,	 ใช้กระดาษ	2	หน้า,	 ลดการส่ง

ข้อมูลระหว่างกันด้วยกระดาษ	เปลี่ยนเป็นส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน,	รับบริจาคอลูมีเนียม	เพื่อน�า

ไปจัดท�าแกนกลางขาเทียมและไม้เท้าค�้ายัน	เป็นต้น

      สุขภาพ และความปลอดภัย
	 				ด้านความปลอดภัย	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	โดยกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ถือปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดโดยทั่วกัน	 จากการเล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 

ทีจ่ะส่งผลต่อพนักงานทกุคน	รวมทัง้ชุมชน	และสงัคม	โดยบริษทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะปรับปรุงการด�าเนินการด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง	มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	รวมถึงมีการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินตามนโยบาย	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทฯ	 

จ�านวน	11	 คน	 ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	 เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ซึ่งก�าหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 500	 คนขึ้นไป	 ให้มีกรรมการไม่ 

น้อยกว่า	11	 คน	 ประกอบด้วยนายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างเป็นประธานคณะกรรมการ	 	 ผู้แทนระดับบังคับบัญชา	4	 คน	 

และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ	5	 คน	 เป็นกรรมการ	 โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	 เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ		ส�าหรับกรรมการผู้แทนระดับบังคับบัญชาได้คัดเลือกโดยนายจ้าง		ส่วนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนระดับ

ปฏบิตักิาร	เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน	เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกตัง้คณะกรรมการผูแ้ทน

ลูกจ้าง	 	 โดยแต่ตั้งลูกจ้างระดับปฏิบัติซึ่งไม่ประสงค์จะรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 

3	 คน	 แต่ไม่เกิน	5	 คน	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินการเลือกต้ัง	 เพื่อด�าเนินการเลือกต้ังกรรมการผู้แทนระดับปฏิบัติการ		 

โดยในปี	2556	บริษัทฯ	มีการด�าเนินการด้านความปลอดภัย		สรุปได้ดังนี้

•	 จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย	เดือนละ	1	ครั้ง

•	 ตรวจพืน้ทีก่ารท�างานด้านความปลอดภยั	โดยกรรมการความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน	แบ่งหน้าทีก่นัออกตรวจ	และน�าผลตรวจมาพจิารณาในทีป่ระชุม	พร้อมติดตามผลการแก้ไข		

อีกทั้งแนะน�าวิธีการแก้ไข	ในกรณีที่พบวิธีการแก้ไขที่ไม่เหมาะสม

•	 แนะน�าวิธี	และ/หรือ	สั่งการให้แก้ไขปัญหาของสภาพงานที่อาจท�าให้เกิดอันตราย	จากโครงการรายงาน 

สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย	เป็นประจ�าทุกเดือน

•	 แนะน�าวิธี	และ/หรือ	สั่งการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ	จากโครงการรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

•	 จัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี	ร่วมกับอาคารศุภาลัย	แกรนด์	ทาวเวอร์

•	 รณรงค์การปิดไฟ	ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	และเครือ่งใช้ส�านักงาน	ทกุช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว	เพือ่ป้องกนั

อุบัติเหตุจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

•	 รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย	ทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาว	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์

•	 รณรงค์การดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ	เช่น	ไข้เลือดออก	ไข้หวัดใหญ่	ฯลฯ

รวมทัง้	บริษัทฯ	ได้รายงานสถิตกิารประสบอนัตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย

ในการท�างานระดับวิชาชีพ	ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	เรื่องความปลอดภัยการท�างานของลูกจ้าง

เป็นประจ�าทุกไตรมาส		และในปี	2556	ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

 ช)  เศรษฐกิจ
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างความยั่งยืน 

ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	ให้สามารถเติบโตเคียงคู่กันไปในอนาคต		โดย

•	 การยึดมั่นการเป็นผู้ประกอบการที่ดี	 บริษัทฯ	มีนโยบายการช�าระภาษีให้ถูกต้อง	 ครบถ้วน	ตรงเวลา	 ซึ่งได้

ยึดถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดยเงินภาษีที่ช�าระจะสามารถน�าไปพัฒนา

ประเทศ	 พัฒนาที่อยู่อาศัย	 พัฒนาอาชีพ	 สร้างความสะดวกสบาย	 ความปลอดภัยและความเจริญมั่งคง 

ของประเทศ	 และในปี	 พ.ศ.2555	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “รัษฎากรพิพัฒน์”	 หรือ	 “ผู้เสียภาษีคุณภาพ 

ประจ�าปี	พ.ศ.2554”	เป็นรางวัลโดยกรมสรรพากรในสังกัดกระทรวงการคลัง	ตามนโยบาย	“ถูกต้อง	ภูมิใจ	

ให้ชาติ”	 ซึ่งมอบให้แก่ผู้เสียภาษีที่ควรค่าแก่การยกย่อง	 เชิดชู	 เนื่องจากองค์กรหรือบุคคลเหล่าน้ีเป็นคนด ี

ของแผ่นดินที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเสียภาษีอย่างถูกต้อง	 เต็มที่	 เต็มใจ	 และซื่อสัตย์	 เป็นต้นแบบของการท�า 

ความดีและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับประชาชน	ผู้ประกอบการ	หน่วยงาน	และองค์กรต่างๆ	ตระหนัก

ถึงคุณประโยชน์ของการเสียภาษี	เพื่อน�าไปสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
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•	 การสร้างรายได้ในพ้ืนที่ที่เข้าไปพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	 การที่บริษัทฯ	 ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่รกร้าง 

ว่างเปล่าให้เป็นบ้านจัดสรรหรือโครงการอาคารสูง	 บางโครงการจะช่วยพัฒนาท่อระบายน�า้และถนนทางเข้า

ให้ดีขึ้น	 ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีความกินดีอยู่ดีเพิ่มข้ึน	 จากธุรกิจเกิดใหม่ที่ท�าให้สามารถเพิ่ม 

การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	เช่น	ร้านซักรีด	ร้านสะดวกซื้อ	ร้านจัดสวน	ร้านท�าผม	ฯลฯ

•	 การพฒันาบ้านประหยดัพลงังาน	บริษทัฯ	ได้รับรางวลับ้านจดัสรรอนุรักษ์พลงังานดเีด่น	และรางวลัฉลากรับรอง

อาคารอนุรักษ์พลังงาน	โดยส่งผลทางอ้อมที่สามารถช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งพลังงาน	ได้แก่

 - ปี	 พ.ศ.2548	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดีเด่น	 แบบบ้าน 

ศุภิวัฒน์	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	จากโครงการศุภาลัย	ออร์คิด	ปาร์ค	วัชรพล	และแบบบ้าน

ศุภกรัณย์	 ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	 จากโครงการศุภาลัย	 ออร์คิด	 ปาร์ค	 พระราม	2	 ของ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 - ปี	พ.ศ.2550	บริษัทฯ	ได้รับรางวัล	“บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	ระดับดี	แบบบ้านศุภพัฒน์	 

(ใหม่)	ประเภทบ้านเดีย่วขนาดเลก็	จากโครงการศภุาลยัการ์เด้นวลิล์	วงแหวน	ป่ินเกล้า	-	พระราม	5	 

และแบบบ้านศุภธารินทร์	ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง	จากโครงการศุภาลัย	สุวรรณภูมิ	ของกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน

 - ปี	 พ.ศ.2551	 บริษัทฯ	 ได้รับรางวัล	 “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น”	 ระดับดี	 แบบบ้านศุภ

นุช	(พิเศษ)	 และแบบบ้านศุภดรัล	(ใหม่)	 ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	 จากโครงการศุภาลัย	 การ์

เด้นวิลล์	 วงแหวน	 ปิ่นเกล้า	-	 พระราม	5	 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	 

กระทรวงพลังงาน

•	 การพัฒนาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดส�าหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน 

ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 จึงได้เข้าร่วมโครงการ	BOI	 กับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 

เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยคุณภาพดีราคาประหยัดแก่ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางค่อนข้างน้อย	 ซ่ึงม ี

จ�านวนมากในสังคม

 ซ)  หน่วยงานราชการ
	 บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี	 และ 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามระเบยีบและกฎเกณฑ์ทีท่างภาครัฐก�าหนด	และให้ความร่วมมอื	สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพือ่ผลประโยชน์

ของประเทศชาติ	 ตลอดจนมุ่งมั่นด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 

จากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้นเอง

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร	เสนอแนะ	ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

ในการด�าเนินธุรกจิ	หรือข้อร้องเรียนในกรณีทีเ่ป็นการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องต่อคณะกรรมการของบริษทั	ได้โดยตรง	ซึง่ก�าหนด

ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน	 การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล	 การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ	

โดยจ�ากัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่าน้ันที่จะเข้าถึงข้อมูลได้	 และกรรมการอิสระ 

เป็นผูพ้จิารณาสัง่การและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั	ซึง่มช่ีองทางต่างๆ	ดงัน้ี	Supalai	Smart	Center	เบอร์โทร	1720	และ	

02-725-8899	“You	call,	We	care”	หรือเว็บไวต์ของบริษทัฯ	(www.supalai.com)	หรือ	กล่องรับความคดิเหน็ประจ�าโครงการ 
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หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Information Disclosure and 
 Transparency)

	 บริษัทฯ	มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน	โปร่งใส	และทันการ	โดยบริษัทฯ	ให้มีการ 

เปิดเผยข้อมูลโครงการ	 รายละเอียดของโครงการ	 การด�าเนินการโครงการให้กับลูกค้าทราบ	 และเปิดเผยข้อมูล 

ทางการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 ให้กับผู้ถือหุ้น	 และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน	 รวมทั้ง 

มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการให้กับลูกค้า
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน	 เช่น	 เปิดเผยรายละเอียด 

ของโครงการ	ผังโครงการ	มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลประกอบการ	และฐานะการเงินของบริษัทฯ	รวมถึง 

การรายงานข้อมูลและการตัดสินใจที่ส�าคัญต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอทุกไตรมาสและประจ�าปี	พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท	ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีท่ีจ่ะต้อง 

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน	 โดยดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ	 ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ 

ทางการเงินอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	เพยีงพอ	เช่ือถอืได้	และทนัเวลา	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกัน

ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relation)	สังกัด

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและนักลงทนุสมัพนัธ์	ท�าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนของบริษทัฯ	ในการติดต่อสือ่สาร	และให้การดแูลต่อผูล้งทนุทัว่ไป	 

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ถือหุ้น	 โดยการเผยแพร่ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมผ่านช่องทางต่างๆ	ทั้งสื่อมวลชน	เว็บไซต์	

โทรศัพท์	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล	 ทั้งกรณีปกติและกรณีเร่งด่วน	 ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ	 จะต้องผ่าน

การพิจารณาในความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ความเพียงพอของข้อมูล	 จากคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าส่งตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยและเมื่อบริษัทฯ	 น�าส่งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ	 แล้วจึงเผยแพร่ข้อมูล	 งบการเงินผ่าน	IR	Website	 

ที่	www.supalai.com	และ	www.shareinvestor.com

	 บริษทัฯ	ด�าเนินการเชิงรุกด้วยการออกไปพบปะนกัวเิคราะห์และนักลงทนุต่างๆ	โดยมกีรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านบัญชีและการเงิน	 ร่วมประชุมช้ีแจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 ตลอดจนผู้สนใจ 

ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	 นอกจากนักลงทุนในประเทศแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีการเดินทางเพื่อน�าเสนอข้อมูลและความคืบหน้า 

ของบริษัทฯ	 แก่นักลงทุนต่างประเทศ	(Road	Show)	 และเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน	 อาทิเช่น	 รายงานประจ�าป	ี 

แบบ	56-1	 ข้อมูลที่น�าเสนอในวันพบปะนักลงทุน	 เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีการให้ข้อมูลข่าวสาร	และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างทั่วถึงสู่นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส	 มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 และเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาด 

หลักทรัพย์ฯ

	 ในปี	2556	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการพบปะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ	

ทัง้หมด	2	คร้ัง	และบริษัทฯ	ยงัได้จดัท�าบทความเร่ือง	“แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ	ปี	2557”	และ	“แนวโน้มธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์”	

โดยตีพิมพ์ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	นอกจากนี้	ผู้บริหารของบริษัทฯ	ให้สัมภาษณ์และเข้าร่วมอภิปราย	ทั้งในสถานี
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วิทยุและโทรทัศน์	รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทในสมาคมต่างๆ	เพื่อรับใช้สังคม

	 ส�าหรับการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ	ทีส่�าคญั	บริษทัฯ	ได้ด�าเนินการผ่านช่องทางต่างๆ	และผ่านสือ่มวลชน

อย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รับทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึ	โดยมกีารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	

ดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1)	รายงานประจ�าปี

2)	งบการเงินของบริษัท

3)	รายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

4)	เอกสารแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท	และอื่นๆ

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนังสือพิมพ์

5.	 นิตยสารและวารสาร

6.	 โทรทัศน์

7.	 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัท

8. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์	 ( Investor	 Relation)	 ติดต่อ	 โทรศัพท์	 0-2725-8888	 ต ่อ	 851	 หรือ	 

e-mail	:	ir_spali@supalai.com

9.	 เว็บไซต์บริษัทฯ	(www.supalai.com)

10. การพบให้ข้อมูล	และตัวต่อตัว	(Company	Visit	/	One-on	One	Meeting)

11. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

12. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	(Analyst	Meeting)

13. การจัดประชุมให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน		และการจัดท�าจดหมายข่าวที่น�าเสนอถึง

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

14. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ

	 บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน	โดยการแจ้งผ่านระบบ	Intranet	รวมทั้งติดประกาศไว้ที่บอร์ด

ของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานรับรู้	ทราบข่าวที่เป็นประโยชน์ส�าหรับพนักงานเอง	เช่น

 - สวัสดิการ

 - ประกาศการแต่งตั้ง	หรือเลื่อนต�าแหน่งพนักงานในบริษัทฯ

 - ประกาศการรับพนักงานเข้าใหม่

 - ประกาศเรื่องวันหยุดประจ�าปีของบริษัทฯ

 - ข่าวหรือข้อมูลจากส�านักงานประกันสังคม	เรื่องสวัสดิการต่างๆ

 - ข่าวจากกรมสรรพากร	เรื่องการยื่นภาษี	หรือเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายภาษี
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หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน	์ 

ต่อบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น	10	คน	โดยการเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ตามกฎหมายก�าหนด	ปัจุบันประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 4	คน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	 1	คน

กรรมการอิสระ	 	 	 5	คน

	 โดยมีกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	 คือ	 นายประทีป	 ต้ังมติธรรม	 หรือ	 นางอัจฉรา	 ต้ังมติธรรม	 

หรือ	 นายอธิป	 พีชานนท์	 หรือ	 นายไตรเตชะ	 ตั้งมติธรรม	 สองคนในสี่คนนี้	 ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ 

ของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ก�าหนดเป็นนโยบายว่า	 คณะกรรมการบริษัท	 จะต้องมีความหลากหลายในโครงสร้าง	 

ประกอบด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	ความรู้ความสามารถ	ทักษะวิชาชีพ	ประสบการณ์การท�างาน	ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน	 รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งมีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และกระบวนในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าใหม่ 

ไว้ด้วย	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ	 “การสรรหากรรมการบริษัท”)	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท	 จ�านวน	10	 คน	 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง	2	 ปี

ที่ผ่านมา	 และในคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ชุดปัจจุบัน	 มีกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 จ�านวน	5	 คน	 

มีประสบการณ์การท�างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 

 เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษทั	ได้แต่งต้ังนางวารุณี	ลภธินานุวัฒน์	ซึง่เป็นพนักงานประจ�า	ต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ

อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี	 (E-mail	 :	varunee@supalai.com)	 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ	ครั้งที่	7/2551	เมื่อวันที่	29/5/51	โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่	ตั้งแต่วันที่	29/5/51	ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ	คุณสมบัติ	

และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัการด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	โดยมคีณุสมบติัและหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบหลกั	

ดังนี้

 คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ

บริษัท	ได้แก่	หน้าที่ของกรรมการ	หน้าที่ของบริษัทฯ	และมีความรู้	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 

ตลอดจนศึกษาหาความรู้	และติดตาม	ข้อมูล	ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัทฯ	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	

มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 โดยอยู่ภายใต้หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในจริยธรรม	 คุณธรรม	 อันดีงาม	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ซึ่งจะไม่กระท�าการใดๆ	 อันจะ 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง	และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

4. เกบ็รักษาความลบัของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างด	ีและไม่มุง่หวงัผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ

5.	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภายใน 

และภายนอกบริษัทฯ
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ 

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการ	ในข้อกฎหมาย	ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทฯ	ที่คณะกรรมการ

ต้องทราบ	 และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	 รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง 

ในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ 

ข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	และการประชุมคณะกรรมการบริษทั	รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏบิติัตามมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	 รายงานประจ�าปี	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือนัดประชุม 

คณะกรรมการ	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ	หรือ	ผู้บริหาร	และน�าเสนอรายงานตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

6.	 ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ	ในส่วนทีรั่บผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากบัดแูล	ตามระเบยีบ

และข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ

7.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	และข่าวสารของบริษัทฯ

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

 การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน	และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดนิยามความเป็น

อิสระของ	“กรรมการอิสระ”	ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ดังนี้

1. ได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการ	หรือทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ	ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	และเป็นกรรมการอสิระ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษา	 ที่ได้เงินเดือนประจ�า	 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็น	 บิดา

มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คู่สมรสของบตุร	ของผูบ้ริหาร	หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่	ผูมี้อ�านาจควบคมุ	

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

5.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่	 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหาร	 ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่ 

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่	กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ	ผูบ้ริหาร	หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านักงานสอบบญัชี	 

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้ 

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง	 ทั้งน้ี	 ในกรณีที่ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ ้น 

รายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า		2	ปี	ก่อนวนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ

8. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ข้ึน	เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิทฯ	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติาม	ข้อ		1	-	9	อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนิน 

กิจการของบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ

องค์คณะได้

 การก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย
	 ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการก�ากับดูแล

กิจการ	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	 ปี	

เมื่อพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

5.2 คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัท	 ท�าหน้าที่โดยค�านึงถึงหลักการความซื่อตรง	 (Integrity)	 ความโปร่งใสตรวจสอบได้	 

(Transparency)	ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Fairness)	และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

1. การก�าหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

•	 ดูแลและจัดการให้การด�าเนินการของบริษัทฯ	 เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ	 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 บนพื้นฐานของหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ก�าหนดวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ทศิทางและกลยทุธ์ของบริษทัฯ	ทัง้นี	้จะพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์	และพนัธกจิ

เป็นประจ�าสม�า่เสมอ	และอนุมตัอิย่างน้อยทกุๆ		5	ปี	เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนการด�าเนินธุรกจิของบริษทัฯ

•	 การควบคมุดแูลการด�าเนินงานของบริษทัฯ	ให้ถกูต้องตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	 พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ถูกต้อง	 

ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	และโปร่งใส	ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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•	 ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่ส�าคัญ	 รวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงาน 

บริษัทฯ	รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนด

•	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการลงทุนและในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	ประจ�าปีรวมทั้งดูแลการใช้

ทรัพยากรของบริษัทฯ

•	 แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

•	 ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม	 เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว

•	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ภายในไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี

สิ้นปีของบริษัทฯ	และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจ�าเป็น

•	 จัดประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 และในการประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 

ของทัง้หมด	การวนิิจฉยัช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมต	ิถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธาน

ของที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง	เป็นเสียงชี้ขาด

•	 ให้ค�าปรึกษา	 ร่วมอภิปรายปัญหาอย่างกว้างขวางโดยทั่วกัน	 และวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ	 

เรื่องที่เสนอตามวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

•	 มอบอ�านาจด�าเนินการให้ประธานกรรมการบริหารในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนมีอ�านาจ 

แต่งตั้ง	 และถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างาน	 ตามนโยบาย 

ของคณะกรรมการ	รวมทั้งมอบอ�านาจด�าเนินการแก่พนักงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

2. การติดตามการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล โดย

•	 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

 - จดัให้มรีะบบบญัชี	การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชี	รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 - ดแูลให้มช่ีองทางในการสือ่สารกับผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบริษทัฯ	อย่างเหมาะสม

 - ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

 - จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน	 ณ	 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ในการประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี

ก�าไรขาดทุน	 และคณะกรรมการบริษัท	 ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี	 ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 - จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินข้อมูลและข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนถูกต้อง	

และเพียงพอ	และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

 - สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน	 รวมถึงรายการ 

ที่เกี่ยวโยงกัน

•	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 - ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม	 และดูแลให้ผู ้บริหารมีระบบ	 

หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 - จัดให ้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนจัดท�าระบบการควบคุมทางการเงิน	 

การด�าเนินงาน	และการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
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•	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 - คณะกรรมการบริษทัมหีน้าทีน่�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิารณาอนุมตัิ

•	 การก�าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 - คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง	 และก�าหนดค่าตอบแทนให้

สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน

•	 การเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานและกรรมการ

3. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 ท�าหน้าที่เสนอขออนุมัติ

แต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1. กรรมการของบริษัทเลือกต้ังโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมีจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคน	 และมีกรรมการ 

ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า	3	 คน	 ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องมีถ่ิน 

ที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการบริษัทอย่างน้อย	1	 คน	 ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	 

โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�าหนด

2. ให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการ	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเป็นผู ้คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2)	 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตาม	(1)	เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีว	หรือหลายคน 

					เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ

	 จ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ัง 

	 ในล�าดับถัดลงมา	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง 

	 ในครั้งนั้น	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุคร้ัง	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอตัรา	ถ้าจ�านวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้อง 

ออกจากต�าแหน่งในปีแรก	 และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จับสลากกันว่าผู ้ใดจะออก	 

ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง	ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก

ไปถึงบริษัทฯ

5.	 ในการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระ	ให้ถอืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 

ของจ�านวนหุ้นที่ถือ	โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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4. การมอบอ�านาจ โดยคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ	 โดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือช่ือในนามบริษัทฯ	 สองในสี่คน	 ลงลายมือช่ือร่วมกันมอบอ�านาจ 

ให้กรรมการท่านอื่น	หรือบุคคลอื่น	ด�าเนินการแทน	ในกิจการของบริษัทฯ	ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ทั้งนี้	การมอบหมายอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นการ 

มอบอ�านาจ	หรือมอบอ�านาจช่วงทีท่�าให้คณะกรรมการบริษทั	หรือผูรั้บมอบอ�านาจจากคณะกรรมการบริษทั	สามารถอนุมตัิ 

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 (ตามนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.)	 ส�าหรับทั้งบริษัทฯ	 

และบริษัทย่อย

•	 พจิารณาอนุมตักิารท�ารายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์	เว้นแต่รายการดงักล่าวจะต้องได้รับอนุมตัิ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งนี้	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

•	 พิจารณาอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น	 ทั้งน้ี	 ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ	 ข้อบังคับ	 และ/หรือ	 ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงาน	ก.ล.ต.

•	 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น	 เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทฯ	 มีก�าไรพอสมควร 

ที่จะท�าเช่นน้ัน	 และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น

คราวต่อไป

•	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ	จากสถาบันการเงิน	หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียน

ใหม่	(O/D)	 รวมตลอดถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	 ภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ที่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

5. การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	และกลั่นกรอง

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ	 เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 โดยค�านึงถึงสัดส่วน	 จ�านวน	 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม

ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้	โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอให้คณะกรรมการบริษัท	จัดตั้ง 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ	 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	 หรือบุคคลภายนอก	 เพื่อท�าหน้าที่สรรหากรรมการได	้ 

และในกรณีทีผ่ลการคดัเลอืกไม่มบีคุคลทีเ่หมาะสมจะด�าเนินกระบวนการสรรหา	หรือรับการเสนอช่ือบคุคลทีม่คีณุสมบติัใหม่	

ส�าหรับการคัดเลือกกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ

และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท	เพือ่เสนอช่ือต่อทีป่ระชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ในกรณีแต่งตัง้กรรมการทีถ่งึก�าหนดออกตามวาระ	และแต่งต้ังกรรมการใหม่ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ	ก�าหนด

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2)		ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม	(1)	 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

	 เป็นกรรมการก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวน 
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	 กรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมา 

	 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน	 ให้ผู ้เป็นประธาน 

	 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. อ�านาจของคณะกรรมการบริษัท

•	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 

ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว	ทั้งนี้	รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ 

พ.ศ.	2535	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

•	 คณะกรรมการบริษัท	มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ	และจะแต่งตั้งรองประธาน

กรรมการก็ได้	ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

•	 คณะกรรมการบริษัท	มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและมีอ�านาจแต่งตั้ง

บุคคลใดๆ	เป็นเลขานุการบริษัทตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

•	 คณะกรรมการบริษัท	 มีสิทธิเข้ารับการอบรม	 หรือเข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

7. การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทฯ	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจ�าเป็น	 โดยก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกคร้ัง	 เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น	 โดยในการประชุม 

จะมีการก�าหนดวัน	 เวลา	 และวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจนก�าหนดเป็นทุกวันอังคารที่	 2	 ของเดือน	 

และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงระเบียบวาระการประชุม	 และเอกสารประกอบให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	7	 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม	 เว้นแต่จะมี 

กรณีจ�าเป็นเร่งด่วนทีม่ผีลกระทบต่อประโยชน์ของบริษทัฯ	และบริษทัฯ	ได้บนัทกึรายงานการประชุมทกุคร้ังให้แล้วเสร็จภายใน

ไม่เกิน	14	วันนับแต่วันประชุม	โดยกรรมการทุกท่านสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชุมจากเลขานุการบริษัทได้โดย 

ตลอด	และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วน

•	 ในการประชุมคณะกรรมการ	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 

จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได	้ 

ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี 

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

•	 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

•	 กรรมการคนหน่ึงมีเสียง	1	 เสียงในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก	1	เสียง 

เป็นเสียงชี้ขาด
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•	 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ	 ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม 

ไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนประวันประชุม	เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ	

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	คือ	นายทวี	หนุนภักดี	ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�า 

แก่คณะกรรมการบริษัท	 ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องและอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	 อาทิ	 นโยบายของบริษัทฯ	 

เร่ืองที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว	้ รวมทั้งกิจการส�าคัญอื่นๆ	 ที่หากท�าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

หรือส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้	 ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อ 

ช่วยปฏิบัติงานในการศึกษาและกลั่นกรองเร่ืองส�าคัญ	 ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดในแต่ละด้าน	 และเสนอความเห็น 

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 (คณะกรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่าน	 มีประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถด้านบัญชีการเงินที่เพียงพอในการสอบทานงบการเงิน)	 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.4 คณะกรรมการจัดการ
	 คณะกรรมการจัดการ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	 

กรรมการบริหาร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

 ด้านการเงิน
•	 ลงนามสั่งจ่ายเช็ค	หรือสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

•	 พจิารณาอนุมตักิารซือ้/ไถ่ถอน/ต่ออายตุัว๋สญัญาใช้เงิน,	ตัว๋แลกเงนิ,	ตราสารการเงนิอืน่	ทีอ่อกโดยสถาบนัการเงิน

•	 พิจารณาอนุมัติการลดหนี้ทางการค้าปกติ/ตามสัญญา

•	 พิจารณาอนุมัติการโอนเงินระหว่างธนาคาร

 ด้านบริการลูกค้า
•	 พิจารณาอนุมัติการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์	และอนุมัติบอกเลิกสัญญา

 ด้านนิติกรรม
•	 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดิน/จัดสรรที่ดิน/ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ

•	 เจรจา	พิจารณา	 เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ	 ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ 

ในเร่ืองดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ	 และ/หรือคณะการบริหารของบริษัทฯ	 และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบ 

ในเรื่องนั้นๆ	พิจารณากลั่นกรองและหาข้อสรุป

 ด้านบุคคล
•	 พิจารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างเริ่มต้น

•	 พิจารณาอนุมัติอัตราค่าจ้าง	การปรับต�าแหน่งเงินเดือนระหว่างปี	ทุนการศึกษา	และสวัสดิการ

•	 พิจารณาอนุมัติการจ้างงาน	บรรจุ	โยกย้าย	พักงาน	ปลดออก	ไล่ออก	ลาออก	และเลิกจ้าง

•	 พิจารณาอนุมัติการเลื่อนต�าแหน่งต�่ากว่าผู้อ�านวยการฝ่าย
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 ด้านงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
•	 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโฆษณาที่จะเกิดขึ้นจริงตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการ

•	 พิจารณาอนุมัติแผนการตลาด-ขาย	และออกข้อก�าหนดการขาย

 ด้านการบริหารงาน 
•	 ด�าเนินการตามนโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์	 และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ	 ให้มีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล

•	 ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารอย่างซื่อสัตย์	 สุจริต	 

และระมัดระวัง	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

•	 ก�ากับการบริหารงานทั่วไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท

•	 ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับ

•	 มอี�านาจอืน่ๆ	ซึง่จ�าเป็นในการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการ	และ	/หรือคณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ	มอบหมาย

•	 ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การตามความจ�าเป็นในแต่ละครั้ง	ตามอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย	

	 ทั้งนี้การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการจัดการน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้

ผู ้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 

และได้รับมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัททีม่กีรรมการอสิระเข้าร่วมประชุม	และได้ก�าหนดการพจิารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ของ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

5.5 คณะกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
(1)	 ก�าหนดแนวทางและกลยุทธ์	พร้อมก�ากับดูแลการจัดการ		การด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างมี		

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(2)	 ตรวจสอบ	ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้	ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้	

(3)	 ทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ	เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

(4)	 ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทนุขนาดใหญ่	และงบประมาณประจ�าปี	ก่อนส่งให้คณะกรรมการพจิารณา

(5)	 ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก	 

การฝึกอบรม	การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท	คณะผู้บริหาร	และผู้บริหารระดับสูง	

(6)	 ให้ค�าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเร่ืองที่มีความส�าคัญ	 และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด 

ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

(7)	 เป็นผู้แทนของบริษัทฯ	และด�าเนินการในนามของบริษัทฯ	กับบุคคลภายนอก

(8)	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน	 เพื่อการจัดซื้อที่ดินภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกินกว่า	200	ล้านบาท	ต่อครั้ง

	 นอกจากน้ี	 กรรมการบริหาร	2	 ท่าน	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติ	 เพื่อการจัดซื้อที่ดิน	 ภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกินกว่า	100	ล้านบาทต่อครั้ง	ส่วนที่เกิน	100	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	200	ล้านบาท	คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจพิจารณา

อนุมัติ	 และกรรมการบริหารแต่ละท่านมีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินแต่ละรายการ 

ไม่เกิน	500,000	บาท
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	 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้

ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 และได้รับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	 และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด

ประธานกรรมการบริหาร

 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร
(1)	 จัดการงานและด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตามนโยบายและอ�านาจที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

(2)	 ก�าหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ในแผนธุรกิจประจ�าปี	 รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย	

และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	 ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผน 

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุกๆ	3	เดือน

(3)	 บริหารการปฏิบัติงานผ่านคณะกรรมการจัดการ	 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ในแผนธุรกิจ	 โดยสร้าง 

ความสามารถการแข่งขัน	และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

(4)	 จัดสรรทรัพยากร	และสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(5)	 บรรจุ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	เลื่อน	ลด	ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ลงโทษทางวินัย	พนักงานและลูกจ้าง	 

ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด	

(6)	 ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	และสนับสนุนวิสัยทัศน์	และการเติบโตของธุรกิจ

(7)	 ติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างใกล้ชิด	วัดผลการด�าเนินการและรายงานถึงกิจการที่ฝ่ายจัดการได้ 

กระท�าไปแล้ว	ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ	และทันสถานการณ์

(8)	 พิจารณากลั่นกรองและน�าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 เร่ืองที่หากท�าไปแล้ว	 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญแก่กิจการของบริษัทฯ	 และเร่ือง 

ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9)	 จัดท�ารายละเอียดอ�านาจด�าเนินการภายในบริษัทฯ	เพื่อกระจายอ�านาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน	และ 

ตดัสนิใจอย่างมีประสทิธิภาพ	มีความคล่องตัวโดยไม่เสยีการควบคมุเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ

(10)	ท�ารายงานสถานะการเงิน	และงบการเงิน	ให้คณะกรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติทุกๆ	ไตรมาส

(11)	มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในวงเงินส�าหรับแต่ละรายการที่เกินกว่า	 

500,000	บาท

	 ทั้งน้ีการมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานกรรมการบริหารน้ัน	 จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจ 

ที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับริษทัฯ	หรือบริษัทย่อย	เว้นแต่เป็นการด�าเนินงานตามธุรกจิปกติของบริษัทฯ	และได้รับ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม	 และได้ก�าหนดกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้วเท่าน้ัน	 

ทั้งน้ี	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และกฎเกณฑ์ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ	ที่ก�าหนด
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5.6 การประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งและเป็นประจ�าทุกปี	 

โดยในปี	2556	มกีารจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัจ�านวน	12	คร้ัง	โดยมหีลกัเกณฑ์	การประเมนิผลประสทิธิภาพการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท	จ�านวน	10	หัวข้อ	ดังนี้

1. แจ้งการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วันก่อนการประชุม

2. ได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3. เริ่มประชุมตรงเวลา	และการควบคุมเวลาการประชุม	

4. ความเหมาะสมและรายละเอียดชัดเจนของแต่ละวาระการประชุม

5.	 การมีส่วนร่วมของกรรมการ

6.	 รูปแบบการน�าเสนอของฝ่ายจัดการ

7.	 ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

8. สรุปมติที่ประชุมชัดเจน

9.	 การควบคุมและการจัดการข้อขัดแย้งในการประชุมของประธานที่ประชุม

10. อัตราผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมกรรมการแต่ละคณะ ในปี 2556

รายนามคณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 12 คร้ัง)

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 11 คร้ัง)

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

คณะกรรมการ

ก�ากับดูแลกิจการ 

(ประชุม 

ท้ังหมด 1 คร้ัง)

นายประทีป				ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - -

นางอัจฉรา					ตั้งมติธรรม 12/12 1/1 - - -

นายอธิป							พีชานนท์ 11/12 1/1 - - 1/1

นายไตรเตชะ			ตั้งมติธรรม 11/12 1/1 - - -

นายประศาสน์		ตั้งมติธรรม 11/12 - - - 1/1

นายประกิต				ประทีปะเสน 11/12 - 9/11 1/1 -

นายประสพ				สนองชาติ 12/12 - - 1/1 1/1

ดร.วิรัช								อภิเมธีธ�ารง 10/12 - - 1/1 1/1

นายอนันต์					เกตุพิทยา 12/12 1/1 10/11 - -

ผศ.	อัศวิน					พิชญโยธิน 11/12 - 10/11 - -
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	 คะแนนเต็มร้อยละ	100	ผลการประเมินเฉลี่ยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี	2556	ที่

ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ	97.17	อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

5.7 ประวัติการกระท�าผิดกฎหมาย การกระท�าผิดด้านการทุจริต หรือ ด้านจริยธรรม

	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Unit)	ซึ่ง 

ในปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 ไม่มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง	 

(Serious	Offenses)	ไม่มปีระวัตกิารกระท�าผดิกฎระเบยีบ	ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงไม่มีประวัติการกระท�าความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ 

กระท�าโดยทุจริต	 หรือด้านจริยธรรม	 และไม่มีผู้ใดถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้อง 

คดีอาญา	 การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	 รวมทั้งไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	ในรอบปีที่ผ่านมา

5.8 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

	 คณะกรรมการบริษัท	ก�าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น	 “ผู้น�าในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม”	 และก�าหนดภารกิจ

ว่าจะต้อง	 “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”	 จึงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย 

ทุกประเภท	(บ้านเดี่ยว	บ้านแฝด	ทาวน์เฮ้าส์	และอาคารชุด)	เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างศักยภาพในการเจริญเติบโต	

ทั้งยังเป็นบริษัทฯ	 ที่มีการพัฒนาบ้านอนุรักษ์พลังงาน	 โดยให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย	 การวาง

พื้นที่กิจกรรมต่างๆ	ทั้งวัสดุอุปกรณ์และสไตล์แบบบ้าน	นอกจากนี้ยังตระหนักถึงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ 

ก�าลังจะหมดไป	 จึงได้ใช้หลักทั้งศาสตร์และศิลป์มาพัฒนาแบบและสร้างบ้านที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	 ให้ประโยชน์สูงสุด 

กับผู้อยู่อาศัย	 เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ 

ทุกๆ	5	ปี	

5.9 ความขัดแย้งของผลประโยชน์

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานทุกคน	 

จะไม่ใช้ข้อมูลจากต�าแหน่งหน้าที่ไปสร้างประโยชน์ส่วนตน	 และในการตัดสินใจทางธุรกิจจะต้องค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 โดยจะต้องไม่น�าเหตุผลส่วนตนหรือบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่

ท�าให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น	โดยที่กรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น	จะต้องไม่มีส่วน

ในการพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ	 ได้ท�าการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 

และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 อย่างครบถ้วน	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ห้ามไม่ให้ผู้บริหารและพนักงาน 

 หลักเกณฑ์ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คะแนนที่ ได้รับ (%) เกณฑ์ที่ ได้
90	-	100 ดีเยี่ยม

80	-	89 ดีมาก

70	-	79 ค่อนข้างดี

60	-	69 พอสมควร

ต่�ากว่า	60 ควรปรับปรุง
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ประกอบธุรกจิหรือมส่ีวนร่วมในธุรกิจทีเ่ป็นการแข่งขันกบัธุรกจิของกลุม่บริษัทไม่ว่ากรรมการ	ผูบ้ริหารและพนักงานดงักล่าว 

จะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม	 โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทอย่างชัดเจน	 แต่หากจะมีการท�า

รายการทีเ่กีย่วข้องกนัหรือรายการทีม่คีวามขัดแย้งของผลประโยชน์	คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการพจิารณา

และอนุมตัริายการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนด�าเนินการ	พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับ	 

รายละเอียดของรายการ	 มูลค่ารายการ	 เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีและรายงาน 

ประจ�าปี	ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงาน	กลต.	และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม	สมเหตุสมผล	และมีนโยบายการก�าหนดราคา

ที่เหมาะสม	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต ์

ของบริษัท	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 ตามมาตรา	89/12	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ระบุว่า	กรรมการ	

ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	จะกระท�าธุรกรรมกับบริษัท	หรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

	 “ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกัน	 ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่ม ี

ความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว”

	 โดยในปี	2556	มรีายการค้าระหว่างกนั	มลูค่าประมาณ	30	ล้านบาท		ซึง่เกนิข้อก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 

ก�ากับตลาดทุน	 ที่	 ทจ.	4/2552	 ก�าหนดค�านิยามความสัมพันธ์ทางธุรกิจไว้	 คือ	 การท�ารายการค้า	 ตั้งแต่ร้อยละ	3	 

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่	20	 ล้านบาทขึ้นไป	 	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ซึ่งในปีที่ผ่านมา

รายการค้าระหว่าง	2	บริษัท	ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	เป็นประจ�าทุกปี

	 ตามข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริษัท	เห็นว่า	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		ระหว่างบมจ.	ศุภาลัย	(ผู้ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	

และ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	(ผู้จ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)	ซึ่งมีนายประกิต	ประทีปะเสน	เป็นประธานกรรมการ

บริษัท	มีรายการทางการค้าของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	ซึ่งกระท�าเป็นปกติ	เพื่อประกอบกิจการเกินร้อยละ	3	

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ใน	บมจ.ศุภาลัย		

	 ทั้งนี้	 ความสัมพันธ์ดังกล่าว	 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	 และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	 ในฐานะที่ 

นายประกิต	 ประทีปะเสน	 เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	 ของ	 บมจ.	 ศุภาลัย	 ตามมาตรา	89/7		 

และตามมาตรา	281/2	แห่ง	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	อันเนื่องจาก		

1)	 รายการค้าที่	 บมจ.	 ศุภาลัย	 ท�าการซื้อจาก	 บมจ.	 ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร	 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น 

สาระส�าคัญต่อยอดรายได้	ของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร			

2)	 ราคาสนิค้า	เง่ือนไขการช�าระเงนิ	และเง่ือนไขทางการค้าอืน่ๆ	ที	่บมจ.	ผลติภัณฑ์กระเบือ้งตราเพชร	ท�าธุรกรรมกบั	 

บมจ.ศุภาลัย		มีการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นของ	บมจ.	ผลิตภัณฑ์กระเบื้องตราเพชร

3)	 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างวัสดกุ่อสร้างของบริษัทฯ	ผ่านกระบวนการอย่างโปร่งใส	มีการเปรียบเทยีบราคา	และ

คุณภาพ	โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายประกิต	ประทีปะเสน	แต่อย่างใด

	 คณะกรรมการบริษทั	จงึมมีตใิห้	นายประกติ	ประทปีะเสน	ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อไป
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5.10 ปรัชญาการบริหาร

	 เพื่อสังคมคุณภาพของ	“ชาวศุภาลัย”	บริษัทฯ	จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ	พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตลอดเวลา	พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย	อบอุ่น	พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้า	โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

 S (SUPERIORITY) : ความเป็นเลิศ

 P (PROFITABILITY) : ก�าไรผลตอบแทน
•	 ลูกค้า	 	 :	ได้ก�าไรเป็นเงิน		หรือก�าไรชีวิต

•	 พนักงาน	 	 :	มีรายได้-สวัสดิการที่ดี	มีความสุขกับงาน

•	 ผู้รับเหมา/คู่ค้า	 :	ร่วมธุรกิจด้วยความพอใจ	และเป็นธรรม

•	 สังคม	 	 :	ได้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงการของบริษัท

•	 ผู้ถือหุ้น	 	 :	ได้เงินปันผล	และมูลค่าเพิ่มจากการถือหุ้น

 L (LONGEVITY) : ความยั่งยืนถาวร

5.11 การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทในจ�านวนที่เหมาะสม	คือ	มีจ�านวน	10	ท่าน	และที่ปรึกษาคณะกรรมการ	1	

ท่าน	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

 - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		4	ท่าน

 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		 จ�านวน		1	ท่าน	

 - กรรมการอิสระ		 	 จ�านวน		5	ท่าน	

	 กรรมการอิสระ	คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด	และในคณะกรรมการ	มีกรรมการที่มีความรู้	

ความสามารถด้านการเงนิและบญัช	ี5	ท่าน	ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั	กรรมการทกุคนได้ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล	โดย

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.12 การประชุมกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

	 บริษัทฯ	สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการบริหารและการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ดียิ่งขึ้น	โดยให้กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม	 โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หรือฝ่ายจัดการเข้าร่วม 

ในการประชุม	เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของบริษัท	หรือเรื่องอื่น	ๆ	ที่อยู่ในความสนใจ	ซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	ทุกฝ่าย	เนื่องจากสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ	และสร้างสรรค์

ในมุมมองต่างๆ	โดยในปี	2556	มีการประชุมฯ	จ�านวน	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	16		สิงหาคม	2556

	 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจ�านวน	5	ท่าน	ประกอบด้วย

	 1.	นายประสพ	 สนองชาติ	 	 กรรมการอิสระ

	 2.	นายประกิต				ประทีปะเสน	 	 กรรมการอิสระ

	 3.	ดร.วิรัช			 อภิเมธีธ�ารง	 	 กรรมการอิสระ

	 4.	นายอนันต์	 เกตุพิทยา	 	 กรรมการอิสระ

	 5.	ผศ.อัศวิน	 พิชญโยธิน	 	 กรรมการอิสระ
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5.13  การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

	 	บริษัทฯ	ได้รวมต�าแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหาร

และประหยัดค่าใช้จ่าย	 อย่างไรก็ตามในการประชุมทุกคร้ังมติต่างๆ	 ที่ได้รับอนุมัติจะต้องเป็นมติเสียงข้างมาก	 ประธาน

กรรมการจะออกเสียงก็ต่อเมื่อคะแนนเสียงเท่ากัน	 ส่วนการตัดสินใจในเร่ืองที่ส�าคัญจะต้องได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

จากคณะกรรมการบริษัททกุท่านทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม	หากมกีรรมการท่านใดท่านหน่ึงไม่เหน็ชอบถอืว่าวาระน้ันไม่ผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษทั	และกรณีทีป่ระธานกรรมการมส่ีวนได้เสยีในวาระนัน้ๆ	ประธานกรรมการจะงดออกเสยีง

5.14 การจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

 และกรรมการผู้จัดการ  

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการจ�ากัดจ�านวนบริษัทการด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการและได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.supalai.com	

หากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นๆ	 จ�านวนที่มากเกินไป	 อาจมีผล 

ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดังนั้น	คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ที่บริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อให้บริษัทฯ	 ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธาน

กรรมการบริหาร	และกรรมการผู้จัดการ	สามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร	 และกรรมการผู้จัดการ	 สามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	 ศุภาลัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 

บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมได้

2. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น	 ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่ม

บริษทัฯ	ให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการ

บริษัท	และที่ประชุมผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามล�าดับ	ก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

3. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ	1	 และ	2	 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน	5	 แห่ง	 ต้อง 

ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการด�ารงต�าแหน่งนั้น

5.15 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
	 บริษัทฯ	 มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	ท�าการพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนัประกอบ	เพือ่เสนอ

แนะให้คณะกรรมการบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 บริษัทฯ	มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน		ประเมนิผลงานของผูบ้ริหารระดบัสงู	ก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ	และท�า

หน้าทีพ่จิารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู	ได้แก่	ต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร	และผูบ้ริหารระดบั 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

5.16 ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการเข้ารับต�าแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวัง 
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ที่บริษัทฯ	มีต่อบทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบของกรรมการ	นโยบาย	ธุรกิจของบริษัทฯ	และแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ	 ตลอดจนสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจ	 และการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมถึงการเข้าเยี่ยมชม 

หน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	 ปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที	 

สรุปได้ดังนี้

(1)	ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ	ในด้านกฎหมายและอื่นๆ	แก่คณะกรรมการบริษัท

(2)	ด�าเนินการส่งมอบ	 “คู่มือส�าหรับกรรมการ”	 ให้กับกรรมการท่านใหม่	 เป็นเอกสารเก่ียวกับข้อมูลบริษัทฯ	 

และกฎหมายส�าคัญที่เก่ียวข้องอันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้กับกรรมการ	 

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานการส่งมอบคู่มือฯ	ทั้งนี้	คู่มือส�าหรับกรรมการ	ประกอบด้วย

1.	ข้อบังคับบริษัท

2.	วัตถุประสงค์ของบริษัท

3.	หนังสือรับรองของบริษัท

4.	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด

5.	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6.	คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน

7.	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

8.	จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท

9.	คู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และนโยบายบริษัทฯ	ด้านอื่นๆ	

(3)	จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร 

ของบริษัทฯ	 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการที่จะน�ามาเป็นหลักในการปฏิบัติ

หน้าที่ของกรรมการใหม่	โดยมีการน�าเสนอภาพรวมและรายละเอียดหัวข้อต่างๆ	ดังนี้

•	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประวัติบริษัทฯ

•	 กลยุทธ์	และเป้าหมายบริษัทฯ

•	 โครงสร้างการบริหารงาน

•	 ข้อมูลการด�าเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 บทบาท	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของกรรมการ

•	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่านอื่นและผู้บริหาร

•	 คุณสมบัติและค่าตอบแทนกรรมการ

5.17 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดวาง 

ก�าลังคน	 และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 โดยบริษัทฯ	 มีแผนการคัดเลือกบุคลากร 

ที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานบริหารที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 

ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ	 โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	

ประธานกรรมการบริหาร	 กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	

ส�าหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดต�าแหน่งที่ครอบคลุมต�าแหน่ง	ดังนี้
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 1.  ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
เมือ่ต�าแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานกรรมการบรหิาร	/	กรรมการผูจ้ดัการว่างลงหรือผูอ้ยูใ่นต�าแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งได้	บริษัทฯ	จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง	หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง

จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์	 

ความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์	ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร	โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา	 เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้ที่มีความเหมาะสม 

ให้ด�ารงต�าแหน่งแทนต่อไป

 2.  ระดับผู้บริหาร
เมื่อต�าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ�านวยการข้ึนไปว่างลง	 หรือผู้อยู่ในต�าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 

ในต�าแหน่งได้	บริษทัฯ	จะมนี�าเสนอทายาทผูส้บืทอดต�าแหน่งทีค่ดัเลอืกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร	ทัง้น้ี	การวางแผน

การสืบทอดต�าแหน่งของบริษัทฯ	ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ	ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ	 นโยบาย	 แผนการลงทุน	 

แผนงานการขยายตัว

2. ประเมินความพร้อมของก�าลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ก�าหนดแผนสร้างความพร้อมของก�าลังคน	 โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน 

พนักงานคนที่ออก

4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน	(Recruitment)	 และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน	 (Employee	Training	and	 

Development)	ไว้ได้ล่วงหน้า	ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากต�าแหน่งก่อนเวลา

5.	 ก�าหนดความสามารถ	(Competencies)	ซึ่งหมายถึง	ความรู้	ทักษะ	บุคลิกภาพ	และทัศนคติที่พึงปรารถนา

ของพนักงานในต�าแหน่งนั้นๆ	และจัดท�าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล	(Individual	Development	Plan)

6.	 คัดเลือก	ประเมินผลงาน	และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

7.	 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

8. ระบุทายาทผู้สืบทอดต�าแหน่ง	จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ	ผลงาน	ของพนักงาน	ต้องมีการแจ้ง

ให้พนักงานทราบล่วงหน้า	เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน	และก�าหนดหาทายาทส�ารอง

9.	 พฒันาและประเมนิพนักงานทีค่าดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมพีฒันาการ	และสร้างผลงานตามทีค่าดหวงั

ได้จริง	หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถท�าได้

ทัง้นี	้บริษทัฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษทั	www.supalai.com	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.18 การสรรหากรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 มีการก�าหนดหลักเกณฑ์	 และข้ันตอนการสรรหากรรมการ 

และผู้บริหาร	 ไว้อย่างเป็นระบบ	 โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได	้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนอาจเสนอ 

ให้คณะกรรมการบริษัท	จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ	ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท	หรือบุคคลภายนอกท�าหน้าที่

สรรหากรรมการได้	 หรือในบางกรณีอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ	(Director	Pool)	 เพ่ือช่วยประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม 

ในการสรรหากรรมการบริษัท	 ส�าหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท	 จะท�าการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท	 โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ	 ซึ่งบริษัทฯ	 

ได้ก�าหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้	(Board	Skill	Matrix)	โดยแสดงรายละเอียดไว้ในนโยบาย
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ว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัท	 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 คร้ังที่	8/2556	 

เมื่อวันที่	13	 สิงหาคม	2556	 โดยก�าหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จ�าเป็นต่อการสรรหากรรมการไว้	8	 ด้าน	 ดังนี้	1)	 ด้าน

การบริหารงานอสังหาริมทรัพย์	2)	 ด้านวิศวกรรม	3)	 ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม	4)	 ด้านกลยุทธ์การตลาด 

และการแข่งขัน	5)	 ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร	6)	 ด้านเศรษฐศาสตร์	7)	 ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจ	 

และ	8)	ด้านการบริหารความเสี่ยง	เพื่อใช้เป็นคู่มือในการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา	ซึ่งจะพิจารณา 

จากทกัษะจ�าเป็นทีย่งัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ	ไม่จ�ากดัเพศ	มภีาวะผูน้�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	เป็นผูม้คีณุธรรมและจริยธรรม	

มีประวตักิารท�างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย	ไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมทัง้มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 

อย่างเป็นอิสระ	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ท�าการคัดเลือกทุกท่าน	 จะท�าการตัดสินใจด้วยข้อมูล 

และเหตุผล	(Informed	Judgment)	โดยมีวุฒิภาวะและความมั่นคง	เป็นผู้รับฟังที่ดี	และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 

และเป็นอิสระ	 พร้อมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	 (Integrity	and	Accountability)โดยยึดมั่นในการท�างาน 

อย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ	 จากน้ันจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท	

พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ	พิจารณาอนุมัติต่อไป

5.19 รายการเกี่ยวโยง

	 บริษทัฯ	ปฏบิตัติามนโยบายว่าด้วยรายการเกีย่วโยงกัน	โดยก�าหนดเป็นระเบยีบปฏิบติั	กระบวนการในการพจิารณา

และอนุมัติรายการ	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย	 เร่ือง	 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 พ.ศ.	2546	 

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.20 การบริหารความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง	 โดยก�าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	

ครอบคลุม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ด้านเครดิต	ด้านสภาพคล่อง	ด้านกฎหมาย	ด้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ด้านการปฏิบัติการ

ด้านนโยบาย	ด้านการเงิน	ด้านเหตุการณ์ภายนอก	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งจะท�าให้

ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ

แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ	โดยครอบคลุมถึง

•	 เหตุที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ	 ทัง้ในทางการเงนิ	 และไม่ใช่การเงิน	 และจดัให้มกีารทบทวน

ความเสีย่งทกุคร้ังทีมี่การเปลีย่นแปลงของปัจจยัเสีย่งด้านต่างๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อเงินกองทนุของบริษทัฯ

•	 ประเภทความเสี่ยง	 และก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตอบสนองความเสี่ยง 

ต่อบริษัทฯ

•	 การประเมินความเสี่ยง	 โดยการเพิ่มมาตรการในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความแม่นย�ามากยิ่งข้ึน	 

ทั้งในเชิงปริมาณ	และ/หรือ	เชิงคุณภาพ

•	 การจัดการความเสี่ยง	และการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภทตามล�าดับความส�าคัญ	โดยมีการติดตาม

ดูแลความเสี่ยงทุกไตรมาส

	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	www.supalai.com	 ทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ
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5.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจ�าทุกปี	 ปีละ	1	 คร้ัง	 

โดยแบบประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการ	โดยมุ่งเน้นการน�าผลประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์	เพื่อการทบทวนผลงาน	ประเด็นปัญหา	หรืออุปสรรค

ต่างๆ	 ในระหว่างปีที่ผ่านมา	 รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการท�างาน 

ของคณะกรรมการ	และสามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการท�า	CG	Rating	ได้		โดยในปี	2556	จัดให้มีการประเมินผล	2	ลักษณะ	

คอื	1)	การประเมนิผลคณะกรรมการทัง้คณะ	2)	การประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล	(ประเมนิตนเอง)	โดยแบบประเมนิ

ผลแบ่งเป็น	5	 แบบ	 ประกอบด้วย	1)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	2)	 แบบประเมินผล 

การปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	3)	 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจ

สอบทั้งคณะ	4)	แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล	(ประเมินตนเอง)	และ	5)	แบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ	 โดยมีกระบวนการในการประเมินผลงาน	 และหลักเกณฑ์การประเมินผล 

คิดเป็นร้อยละ	มีดังนี้

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

	 ทุกปีฝ่ายเลขานุการบริษัท	 จะน�าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	 จ�านวน	5	 แบบ	 ส่งให้ 

คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงาน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะน�าส่งแบบประเมนิผลการปฏิบตังิานกลบัมายงัฝ่ายเลขานุการบริษัท	เพือ่รวบรวมผลคะแนนการประเมนิ 

ของกรรมการแต่ละคน	 และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี	 และรายงาน 

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	โดยในปี	2556	มีการรายงานคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ	ครั้งที่	11/2556	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	2556	ที่ผ่านมา		โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละ	ดังนี้

โดยสรุปผลการประเมินได้	ดังนี้

 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	ประกอบด้วย	5	หมวด	คือ	การปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการ,	 โครงสร้างของคณะกรรมการ,	 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ,	 การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม 

คณะกรรมการ	และคุณลักษณะของกรรมการ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในภาพรวม	5	 หมวด	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	 

เท่ากับร้อยละ	93

ระดับคะแนน ระดับ

มากกว่า	85	% ดีเยี่ยม

มากกว่า	75	% ดีมาก

มากกว่า	65	% ดี

มากกว่า	50	% พอใช้

ต่�ากว่า	50	% ควรปรับปรุง
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 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย	6	 หัวข้อ	 คือ	 

1)	 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง	 โดยสามารถอธิบายและตัดสินใจได้	2)	 มีความรับผิดชอบ 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ	3)	 มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม 

เป็นธรรม	 และสามารถอธิบายได้	4)	 มีความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และมีการเปิดเผยข้อมูล	 

5)	มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว	และ	6)	มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ		

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	 ในภาพรวม	6	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	

เท่ากับ	ร้อยละ	77

 3.  แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการตรวจสอบ (ทัง้คณะ)	ประกอบด้วย	13	หวัข้อ		คอื	1)	การท�าหน้าทีท่ัง้คณะ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ	2)	 การสอบทานการจัดท�างบการเงิน	3)	 การท�างานกับผู้สอบบัญชี	4)	 การสอบทาน 

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ	5)	 การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	6)	 หน่วยงานตรวจสอบ 

ภายใน	7)	เรื่องทั่วไป	8)	การด�าเนินการตามมาตรา	89/25	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	9)	การคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	 

และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี	10)	การประชุมกบัผูส้อบบญัชี	11)	การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	12)	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	13)	กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	 ในภาพรวม	13	 หัวข้อ	 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	

เท่ากับ	ร้อยละ	96	

 4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	 ประกอบด้วย	12	 หัวข้อ		 

1)	 ความรู้	 ความสามารถ	 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ	2)	 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	3)	 อ�านาจหน้าที่	 ความเป็นอิสระ	 

และความเที่ยงธรรม	4)	การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการเข้าร่วมประชุม	5)	การปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	6)	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการ 

เปิดเผยอย่างเพียงพอและถูกต้อง	7)	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

8)	สอบทานให้บริษทัฯ	มกีารปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนด	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ	9)	 สอบทานให้มีการก�ากับดูแล	 การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ตลอดจน 

ประเมินความเสี่ยง	 และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ	10)	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความ 

เป็นอสิระ	เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ	11)	พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 และ	12)	 มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงาน	 และให้ความเห็น 

ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน	

	 สรุปผลการประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล	ในภาพรวม	12	หวัข้อ	มีคะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม

เท่ากับ	ร้อยละ	94

 5. แบบประเมนิผลการปฏบิติังานคณะกรรมการชุดย่อย  (ประเมินทัง้คณะ) 	ประกอบด้วย		5	หมวด	คอื	1)	การปฏิบตั ิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการ	2)	โครงสร้างของคณะกรรมการ	3)	แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ	4)	การจดัเตรียมและด�าเนนิการ 

ประชุมคณะกรรมการ	และ	5)	คุณลักษณะของกรรมการ	

	 สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมชุดย่อย	ทั้ง	3	คณะ	ในภาพรวม	5	หมวด	มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

•	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	90

•	 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม	เท่ากับร้อยละ	93

•	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี	เท่ากับร้อยละ	75
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5.22 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร

	 ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการบริหาร	ซึง่เป็นผูบ้ริหารสงูสดุ	คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนด

ให้คณะกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ	 ไม่รวมประธานกรรมการบริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และเสนอผลการพิจารณา 

ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ	เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพจิารณา

อนุมัติต่อไป	 โดยจัดให้มีการประเมินปีละ	1	 ครั้ง	 โดยมีหลักเกณฑ์	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ

บริหารจากหัวข้อการประเมิน	ดังนี้

1. การบริหารงานตามพันธกิจ	วิสัยทัศน์	เป้าหมายธุรกิจ	และแผนธุรกิจประจ�าปี

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเจริญเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน

3. การพัฒนาส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง	

4. การก�ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล

5.	 การบริหาร	และด�าเนินงานตามนโยบายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบริษทั	ข้อกฎหมาย	และ

ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.	 การบริหารงานภายใน	เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5.23 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

	 คณะกรรมการบริษทั	สนับสนนุและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้กบักรรมการทกุคนอย่างจริงจังเพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุน

งานเลขานุการบริษัท	 เข้าร่วมสัมมนาและเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หรือสถาบันอิสระอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการ	หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่	 เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนมีการพัฒนา	และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อย่างต่อเน่ือง	 รวมถึงการน�าความรู้ต่างๆ	 มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	 

และน�าความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ	ต่อไป	(ดูหัวข้อคณะกรรมการบริษัท)	 

5.24 การดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน

	 บริษัทฯ	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการใช้ข้อมูลภายใน	ซึ่งเป็นนโยบายป้องกันกรรมการ	ผู้บริหารหรือพนักงานใช้

ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	สรุปรายละเอียดได้	ดังนี้

•	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องไม่น�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ตน 

ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่	 ไปซื้อ	 หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขาย	 หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	

หรือขาย	 หรือเสนอซื้อ	 หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อประโยชน ์

ของตนเอง	หรือบุคคลอื่น	และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

•	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต้องรักษาความลับ	และข้อมูลภายใน	ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ	ไม่ให้ตก

ไปยังบุคคลอื่น	รวมทั้ง	บุคลากรของบริษัทฯ	ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

•	 บริษัทฯ	 มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดยจ�ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 

โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จ�าเป็นเท่านั้น	 และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน	 

โดยเจ้าของข้อมูลต้องก�าชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

•	 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยบคุลากรของบริษทัฯ	ทีม่อี�านาจหน้าที	่บคุลากรทัว่ไปไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู	

เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย	 ให้แนะน�าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท�าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลน้ัน	

เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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•	 นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	 บริษัทฯ	 ถือว่าข้อมูลต่างๆ	 ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายใน

เท่านั้น	 ซึ่งกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้องใช้ข้อมูลน้ันภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย

•	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล	 และไม่หาประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน	แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ	ไปแล้ว

•	 กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง 

หลักทรัพย์ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการ	

นับจากวันที่ซื้อ	 ขาย	 โอน	 หรือรับโอน	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

รวมทั้ง	ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน

•	 บริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 

ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

•	 บริษทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารทีไ่ด้รับทราบข้อมลูภายในทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูล

ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

•	 บริษัทฯ	รณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี

เหตุการณ์ส�าคัญ	เช่น	การออกหุ้นเพิ่มทุน	การออกหุ้นกู้	เป็นต้น	

•	 การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	และลูกค้า	ผู้นั้นต้องรับผิดทาง

กฎหมาย

การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 เพื่อก�ากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 มีหน้าที่รายงาน 

การถือครองหลักทรัพย์	 และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.2535	ภายใน	3	วันท�าการ	นับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้ง	 ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	1	 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ 

งบการเงินต่อสาธารณชน

ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556
เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

1. นายประทีป					ตั้งมติธรรม			และคู่สมรส 484,004,244 484,004,244 -

2. นางอัจฉรา						ตั้งมติธรรม			และคู่สมรส 484,004,244 484,004,244 -

3. นายอธิป								พีชานนท์ 5,334,140 5,334,140 -

	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
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ชื่อ - สกุล

จ�านวนหุ้น (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2555 ณ 31 ธ.ค. 2556
เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

4. นายไตรเตชะ				ตั้งมติธรรม						 และคู่สมรส - - -

5.	 นายประศาสน์		ตั้งมติธรรม							และคู่สมรส - - -

6.	 นายประกิต					ประทีปะเสน						และคู่สมรส - - -

7.	 นายประสพ					สนองชาติ								และคู่สมรส 380,533 380,533 -

8. ดร.วิรัช									อภิเมธีธ�ารง						และคู่สมรส 2,481,466 2,461,466 (20,000)

9.	 นายอนันต์						เกตุพิทยา								และคู่สมรส - - -

10. ผศ.อัศวิน							พิชญโยธิน							และคู่สมรส - - -

11. นายปุณณพันธ์		เหน่งเพ็ชร								และคู่สมรส 759,733 759,733 -

12. นางวารุณี						ลภิธนานุวัฒน์					และคู่สมรส - - -

13. นายกิตติพงษ์			ศิริลักษณ์ตระกูล		และคู่สมรส 507,373 507,373 -

5.25 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

	 บริษัท	ศุภาลัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการรายงานการมีส่วนได้เสีย		โดยก�าหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 ตามมาตรา	89/14	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 

พ.ศ.	2551	เพือ่ให้บริษทัฯ	มข้ีอมลูประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนดเก่ียวกบัการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ซึง่เป็นรายการ

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน�าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้	รวมถึง

การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต	 ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ตัดสินใจข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท�าหน้าที่

ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

 ด้านการรายงาน
1. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท	ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	หรือของบุคคลที่มีความ 

เกี่ยวข้อง	 กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 

โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

•	 รายงานในคร้ังแรก	:	ให้รายงานภายในวันที	่15	ของเดอืนถดัไป	นับจากวันทีเ่กิดรายการการมส่ีวนได้เสยี

•	 รายงานการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมส่ีวนได้เสยี	:	ให้รายงานโดยมชัิกช้าภายใน	3	วนัท�าการนับแต่วันทีมี่ 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล	โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย

2. กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ให้เลขานุการ

บริษัททันที	หรือภายในเวลาที่ก�าหนด
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3. เลขานุการบริษัท	ด�าเนินการดังนี้

•	 จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา	89/14	 ให้ประธานกรรมการบริษัท	 และประธาน

กรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	วันท�าการ	นับแต่วันที่บริษัทฯ	ได้รับรายงานนั้น

•	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ

•	 เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจ�าปี	(แบบ	56-2)	 และ 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

 ด้านบทก�าหนดโทษ
	 ตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย	ก�าหนดดังนี้

1. มาตรา	281/2	 แห่ง	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใด	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 ตามมาตรา	89/7	 จนเป็นเหตุให้บริษัท	 ได้รับ 

ความเสียหายหรือท�าให้ตนเองหรือผู ้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจ�านวนค่าเสียหายที่เกิดข้ึน	 หรือประโยชน์ที่ได้รับ	 แต่ทั้งน้ีค่าปรับดังกล่าวต้อง 

ไม่ต�่ากว่าห้าแสนบาท

2. มาตรา	281/3	แห่ง	พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ	ก�าหนดให้กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษทัผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา	89/14	

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท	และปรับไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

3. มาตรา	281/5	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก�าหนดตามมาตรา	

89/15	(1)	(2)	หรือ	(3)	หรือมาตรา	89/16	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

4. มาตรา	203	แห่ง	พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	ก�าหนดให้กรรมการบริษทัคนใดไม่ปฏิบตัติามมาตรา	88	 

หรือ	ปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง	ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

5.26 การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมการบริษทั	ก�าหนดให้จดัต้ังฝ่ายตรวจสอบภายในภายในบริษัทฯ	และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ	เที่ยงธรรม	ตามที่จรรยาบรรณ	และปณิธานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายในก�าหนดไว้	ทัง้น้ีโดยได้มกีารก�าหนดวัตถปุระสงค์	ภารกจิหลกั	ขอบเขตการปฏบิตังิาน	อ�านาจหน้าที	่และหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ซึ่งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งมีการประเมิน

ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ	ภายในองค์กร	ส�าหรับปี	2556	

สรุปสาระส�าคัญ	ได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 

•	 โดยเน้นการให้บริการให้ความเช่ือถือ	 (Assurance	Serveice)	 และการให้ค�าปรึกษา	(Consulting	 

Service)	อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม	เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของบริษัทฯ

•	 จัดท�าแผนงานตรวจสอบประจ�าปีตามแนว	Risk	–	Based	Audit	Plan	และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	(Standard	for	the	Professional	Practice	of	Internal	 

Auditing)	ซึง่รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ	(Compliance	Audit)

•	 เน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน	(Proactive	Preventive	Audit)
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2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน

จัดให้มีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	 (Standard	 for	 the	

Professional	Practice	of	Internal	Auditing)	และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบ

วุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในรวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาต่อ 

ในวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.27 ค่าสอบบัญชี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท	ส�านักงานเอินส์ท	แอนด์	ยัง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นส�านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2556	รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	มีจ�านวนเงินรวม	3,200,000	บาท

	 ทัง้น้ี	บริษทัทีเ่ป็นส�านักงานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีไม่มคีวามสมัพนัธ์	หรือส่วนได้เสยีใดๆ	กบับริษทัฯ	/	ผูบ้ริหาร	

/	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	และผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ	มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

 ค่าสอบบัญชี ประจ�าปี 2556
1.	ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	1,970,000	บาท

2.	ค่าสอบบัญชีประจ�าปีและรายไตรมาส	ของบริษัทย่อย	จ�านวน	4	บริษัทและงบการเงินรวม	1,230,000	บาท

    รวมค่าสอบบัญชี บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด 3,200,000 บาท

 ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
				 	-	ไม่มี	-	
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