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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทตระหนักและเข้ าใจถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี(Good Corporate Governance) ต่อการดํารงอยู่
ของบริ ษัท บริ ษัทจึงยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจเป็ นแนวปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยใช้ หลักของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการมีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้ างความ
เชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และนําไปสูค่ วามมัน่ คงเจริ ญก้ าวหน้ าของบริ ษัท
รวมถึง การมีระบบการวัดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้ กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งจะมีการ
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการที่สงู ขึน้ และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี
2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ สามารถสรุปการดําเนินการออกเป็ น 5 หมวดหลัก ดังนี ้
-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ แก่ การ
ซื ้อขายหรื อโอนหุ้น การมี ส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อ ถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การ
จัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือ บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ
เป็ นต้ น โดยจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจึงได้ กําหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย ทัง้ ที่เป็ นนักลงทุน
ชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้ มีสว่ นร่วมในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี ้
นโยบายการอํานวยความสะดวกและส่ งเสริมให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีส่วนร่ วมในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นประจํ าทุกปี และพิจารณาจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความ
จําเป็ นและเหมาะสม ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทสนับสนุนหรื อส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- มีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมพร้ อมคําชี ้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
พร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรื อเอกสารแนบ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือ
เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น และเอกสารประกอบต่า งๆ อย่า งเพี ยงพอให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ก่ อ นการประชุม อย่า งน้ อ ย 7 วัน (หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด) เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอสําหรับการตัดสินใจ
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- บริษัทอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริ ษัทจะจัดประชุม
ในวันทําการที่โรงแรมหรื อสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง
มาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
แต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
- มีการแจ้ งหลักเกณฑ์และรายละเอียดของเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องนํามาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์
ที่บริ ษัทกําหนดและเผยแพร่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและบนเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นเวลาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 20
วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อทางอีเมล์ของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรื อแบบ ค แบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริ มการนําเทคโนโลยีมาใช้ กบั การประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้
การดําเนินการประชุมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา
- จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตังคํ
้ าถามต่อที่ประชุม
- มีนโยบายให้ กรรมการทุกคนเข้ า ร่ ว มประชุมผู้ถือ หุ้น และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซักถามกรรมการทุกคนในเรื่ อ งที่
เกี่ยวข้ องได้
- ชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนและวิ
้
ธีแสดงผลการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม และจัดให้ มีการลง
้ หลายรายการ เช่น วาระการแต่งตังกรรมการ
้
มติเป็ นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนันมี
- ส่งเสริ มการจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุม
รับทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
- บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุมและไม่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย
คัดค้ าน และงดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าไหร่ คําถามคําตอบและประเด็นความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ตลอดจนบันทึกการ
ชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนและวิ
้
ธีแสดงผลการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม
การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติ การประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทเผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญภายในวันทําการถัดไป โดยแจ้ งผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
- จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หลังวันประชุม ตาม
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้ วนเหมาะสม
ประกอบด้ วย การบันทึกรายงานการประชุมการออกเสียง และข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด
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หมวดที่ 2 : การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัท ให้ ความสํา คัญ เกี่ ยวกับ สิท ธิ ต่างๆ ของผู้ถือ หุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ ไ ม่เป็ น
ั ้ ้นฐาน
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยบริ ษัทจะกํากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
อย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ดังนี ้
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิที่กําหนดโดยบริ ษัทและเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริษัท
- ดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการ
ประชุมที่ ไ ม่ได้ แ จ้ งล่วงหน้ า โดยไม่จํา เป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาระสํา คัญ ที่ผ้ ูถือ หุ้น ต้ องใช้ เวลาศึกษาข้ อมูลก่อ น
ตัดสินใจ หรื อ วาระที่เสนอโดยกรรมการและ/หรื อผู้บริหารที่เป็ นผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อ
บุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรื อแบบ ค แบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษัทได้
จัดส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุมจัดทําบัตรลงคะแนนระบบบาร์ โค้ ดทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนน
ได้ ตามที่เห็นสมควร รวมถึง มีการนําผลคะแนนมารวมคํานวณกับคะแนนเสียงที่ได้ ลงไว้ ล่วงหน้ า (ถ้ ามี) ในหนังสือ
มอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้ งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และ บริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อ
ความโปร่งใส และเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้ ด้วย
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนและแม้ จะพ้ นเวลาลงทะเบียนแล้ วก็ยงั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม
สามารถลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุมได้ โดยไม่เสียสิทธิ
- ในวาระแต่งตังกรรมการ
้
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
- ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด มีความรับผิดชอบในการ
เข้ าร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่ อตอบคํ าถามแก่ผ้ ูถือหุ้น รวมทัง้ ได้ บันทึกประเด็นซักถามและข้ อ คิดเห็นที่ สํา คัญไว้ ใ น
รายงานการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริษัทต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ คณะกรรมการจึงได้ กําหนดนโยบายและ
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาความ
เหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็ นอิสระ
ภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้ านราคาและเงื่อนไขเสมือนทํา
กับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกําหนดนโยบายให้ กรรมการที่มีส่วนได้ เสียใน
้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่
วาระใด ให้ งดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมหรื อลงคะแนนเสียงในการประชุมวาระนันๆ
พิจารณาให้ ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในรายการประจําปี ของบริษัท เรื่ อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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- มีการกําหนดนโยบายในการควบคุมดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน ซึ่งห้ ามไม่ให้ ผ้ บู ริ หารหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบ
ข้ อมูลภายในเปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลภายนอกที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องหรื อนําข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่ว นตนในทางมิ ช อบ และได้ กํ า หนดให้ ผ้ ูบ ริ ห ารรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลักทรั พ ย์ ต่อ สํา นัก งานกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดระเบี ย บข้ อ บัง คับ การควบคุม ดูแ ลการใช้ ข้ อ มูล ภายในไว้ อ ย่า งชัด เจนเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
(ดูรายละเอียดในข้ อ 9.5 เรื่ อง การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน) พร้ อมเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้ พนักงานในองค์กร
ทุกระดับถือปฏิบตั ิ อีกทังได้
้ กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนที่มีหน้ าที่รายงานการถือหุ้นตามกฎหมายจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการเป็ นประจํา และเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
- เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบันผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารสําคัญของบริ ษัทที่มี
การเปลี่ยนแปลง รวมถึง สารสนเทศที่บริ ษัทเปิ ดเผยตามข้ อกํ าหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิ ดเผยต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว จะนําข้ อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ รวมถึง จัดให้ มีช่องทางการ
สื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามและได้ รับข้ อมูลอย่างเท่าเทียม
- กํ า หนดให้ ก รรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะต้ อ งรายงานการมี ส่ว นได้ ส่ว นเสีย ให้ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
รับทราบ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทกํ าหนดนโยบายให้ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ได้ แก่ ลูกค้ า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุน
เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ สังคมหรื อภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็ นต้ น และคํานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่มีกบั บริ ษัท ไม่ควรกระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยให้
้ ้ คณะกรรมการได้
ความสําคัญและสนับสนุนการคุ้มครองตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ทังนี
กําหนดนโยบายปฏิบตั ิตอ่ กลุม่ ได้ เสียหลัก ดังนี ้
ลูกค้ า : บริ ษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ า รักษาความลับของลูกค้ า และมีการพัฒนาบริ การด้ านใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าอยู่เสมอ โดยมีระบบและวิธีปฏิบตั ิงานในขันตอนตั
้
งแต่
้ การคัดเลือกโครงการตลอดจนบริ การหลังการ
ส่งมอบงาน ที่รัดกุมชัดเจน (ดูรายละเอียดใน 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ)
บริษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การของบริ ษัทที่
ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอในการตัดสินใจ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยตาม
2. บริ ษัทคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่มีคณ
มาตรฐานและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงออกแบบ
สร้ างสรรค์ และพัฒนาบริ การอยู่เสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของ
บริการของบริษัท
3. บริ ษัทจัดให้ มีระบบลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อใช้ ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ า รวมถึงการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ว
4. บริษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ
5. บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริษัทให้ ยงั่ ยืน
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คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้ : บริ ษัทมีการซื ้อสินค้ าและบริการจากคูค่ ้ าตามเงื่อนไขทางการค้ าที่เป็ นธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
โดยปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้ าหนี ท้ างการค้ าตามเงื่ อนไขทางการค้ า และ/หรื อ ข้ อตกลงตามสัญญาที่ทําร่ วมกันอย่าง
เคร่งครัด มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า ทังในส่
้ วนของผู้จําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง ผู้รับเหมาช่วง หรื อ ผู้ให้ เช่าเครื่ องมือหรื อ
อุปกรณ์ก่อสร้ าง (ดูรายละเอียดใน 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ)
บริษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ไม่ดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังส่
้ งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงานใช้ ทรัพยากร
และทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนการใช้ สินค้ า
หรื อบริ การที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
้ บคู่ค้าในประเทศและ
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้ เกิดการค้ าที่มีมาตรฐานทังกั
ต่างประเทศ
ทรั พย์ สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยการนําผลงานหรื อข้ อมูล
อัน เป็ นสิท ธิ ข องบุคคลภายนอกที่ ไ ด้ รับมาหรื อ ที่ จ ะนํ า มาใช้ ภ ายในบริ ษั ท นัน้ จะต้ องตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่น ใจว่า จะไม่ล ะเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
ผู้ถือหุ้น : บริษัทตระหนักและให้ ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ และจะไม่กระทําการใดๆ
อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทัง้ การดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้ อ สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันคู่แข่ง : บริ ษัท
ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อ
ทําลายคูแ่ ข่ง ด้ วยนโยบายการแข่งขันที่เน้ นการรักษาคุณภาพของงานและผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
ชุมชน/พืน้ ที่ประกอบการ : บริ ษัทมีนโยบายจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมในการก่อสร้ างเพื่อดูแลเรื่ องความปลอดภัย
ผลกระทบต่างๆ ต่อชุมชนในพื ้นที่ (ดูรายละเอียดใน 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ)
สังคมหรื อภาครัฐ : บริ ษัทสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
บังคับที่เกี่ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริษัทให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยเฉพาะประเด็นการใช้ ทรัพยากร โดยบริ ษัท
มีนโยบายที่จะนํ าวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้ างกลับมาใช้ ใหม่ รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางลดผลกระทบในรายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้ อม และดําเนินการและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมุ่งเน้ นการ
บริ จาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่บริ ษัทเข้ าดําเนินธุรกิจตามควร
แก่กรณี รวมทังตอบสนองต่
้
อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัท
ด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้ อมและสังคมด้ วย
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พนักงาน : บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมเป็ นธรรม มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่าง
สมํ่ าเสมอ ดูแ ลจัด การให้ มีสิ่ง แวดล้ อ มที่ ดีเหมาะสมกับการทํ า งาน ให้ ผลตอบแทนที่ เ หมาะสม และเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการเติบโตก้ าวหน้ าของบริษัท
บริษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานที่เป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที่เป็ นธรรม
3. ส่ง เสริ ม การพัฒ นาบุค ลากร โดยจัดให้ มี การจัด อบรม สัม มนาและฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาความรู้ ความสามารถ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคณ
4. จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่างๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และนอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนด เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ รวมถึง การให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ
แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บตุ ร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น
5. ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดให้ มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และ
ส่งเสริมให้ พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทํางานให้ ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
6. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการกระทํา
ที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
นโยบายค่ าตอบแทนและสวัสดิการ
บริ ษัทได้ พิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนในด้ านต่างๆ ให้ ทดั เทียมกลุ่มธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน ตามความเหมาะสมกับ
ตํ า แหน่ ง งาน ประสบการณ์ คุณ วุฒิ และคุณ สมบัติ ข องพนัก งาน ทัง้ นี ้ การกํ า หนดค่า ตอบแทนของพนัก งานขึ น้ อยู่กับ ผล
ประกอบการของบริ ษัทในแต่ละปี รวมถึง การนําระบบการประเมินผลการทํางาน โดยกําหนดดัชนีการวัดผลสําเร็จ (KPIs : Key
Performance Indicators) มาวัดผลสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรั บผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ จัดให้ มีสวัสดิการ
พนักงาน อาทิเช่น กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ชุดฟอร์ มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้ านต่างๆ เป็ นต้ น รวมถึง การพัฒนาฝึ กอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
ช่ องทางการร้ องเรี ยนของพนักงาน
บริษัทกําหนดช่องทางให้ พนักงานเข้ าแจ้ งเรื่ องที่สอ่ ไปในทางผิดระเบียบวินยั และกฎหมายได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ ด
และเว็บไซต์ ภายในของบริ ษัทถึงช่องทางในการแสดงความคิดเห็นและเรื่ องร้ องเรี ยน ได้ แก่ กล่องรั บความคิดเห็นและเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนภายในบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หารเท่านัน้ ที่มีกุญแจสามารถเปิ ดกล่องร้ องเรี ยนได้ รวมถึงอีเมล์ของประธาน
กรรมการบริหาร : “tradsin_c@tiesco.co.th”
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นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนัน้ บริ ษัทจึงกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้ าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อม ควบคูไ่ ปกับหน้ าที่ประจําของพนักงาน โดยกําหนดนโยบาย ดังนี ้
1. ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดล้ อมให้ ปลอดภัย
3. บริ ษัทจะสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะกระตุ้นจิตสํานึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้ านความปลอดภัย เป็ นต้ น
4. ผู้บงั คบบัญชาทุกระดับจะต้ องกระทําตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เป็ นผู้นํา อบรม ฝึ กสอน จูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิด้วยวิธีที่
ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้ องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่ วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริ ษัทเป็ นสําคัญตลอดเวลา
ปฏิบตั ิงาน
6. พนักงานทุกคนต้ องดูแลความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในพื ้นที่ที่ปฏิบตั ิงาน
7. พนักงานทุกคนต้ องให้ ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริ ษัทและมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพการทํางานและวิธีการทํางานให้ ปลอดภัย
8. บริษัทจะจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนดไว้ ข้างต้ นเป็ นประจํา
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่
ละเมิดสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่ างกายหรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยนสําหรับผู้ที่ได้ รับ
ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
นโยบายการแจ้ งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดช่องทางสําหรับการแจ้ งเบาะแสทางไปรษณีย์หรื ออีเมล์ เพื่อให้ เกิดช่องทางการแจ้ งข้ อมูล และ
คําแนะนําต่างๆ เพื่อสัง่ การให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลตามกระบวนการสําหรับการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแส ที่เกี่ยวข้ องกับการทําผิด
กฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง การละเมิดสิทธิ หรื อการผิดจรรยาบรรณของ
ผู้บริ หารและพนักงาน โดยได้ จดั ให้ มีช่องทางในการสอบถามข้ อมูล แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแสต่างๆ ผ่านสํานักงานตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทซึ่งมีอํานาจสัง่ การให้ มีการตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขต่อไป โดยสามารถร้ องเรี ยนได้ ที่ : ฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริ ษัท
ไทยบริ การอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ชัน้ 15 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 หรื อส่งอีเมล์ให้ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงได้ ที่ อีเมล์ : ac@tiesco.co.th
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ทังนี
้ ้ เบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะต่างๆ จะได้ รับการพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส
รวมทัง้ จัดเก็บข้ อมูลการร้ องเรี ยนไว้ เป็ นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสและผู้ร้องเรี ยนมัน่ ใจ
ว่าจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสและร้ องเรี ยนดังกล่าว ทังนี
้ ้ หากกรณีที่บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล บริ ษัท
จะเปิ ดเผยเฉพาะข้ อมูลที่จําเป็ นเท่านัน้ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรี ยน และผู้แจ้ งเบาะแส
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักดีว่าข้ อมูลของบริ ษัท ทังที
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้ วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริ ษัท จึงได้ กําหนดให้ บริ ษัทดําเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชื่อถือได้ สมํ่าเสมอ ทันเวลา และตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ซึง่ บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยมีการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.t-pcl.com
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวการเปิ ดเผยข้ อมูล ดังนี ้
- นอกเหนือจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี บริษัทได้ จดั ให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่างๆ อาทิ รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหาร งบการเงิน บนเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั ตลอดเวลา
้ กวิเคราะห์และ
- บริ ษัทได้ จดั ตังฝ่้ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ขึ ้นเพื่อทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูลบริ ษัท ได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-018-7190-8 ต่อ 709
หรื อ อีเมล์ secretary@tiesco.co.th
- มีการเปิ ดเผยนโยบายการกํ ากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุรกิจ ปั จจัยความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยงดังกล่าว
ตลอดจนนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้ อมในช่องทางต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี
- มีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิ ดเผยในรายงานประจําปี ควบคู่
กับรายงานของผู้สอบบัญชี
- มีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis
(MD&A)) สําหรับงวดงบการเงินรายปี
- มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจําปี
- มีการเปิ ดเผยขอบเขต อํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการ จํานวนครัง้ ของการประชุมและการเข้ าประชุมของกรรมการ
แต่ละคนในช่วงปี ที่ผา่ นมา ประวัติการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการในรายงานประจําปี
- มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารตามประเภทของค่าตอบแทนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
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หมวดที่ 5 : ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices of Listed
Companies) ซึง่ เกี่ยวกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท อาทิเช่น กรรมการต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ของบริษัท มีความซื่อสัตย์สจุ ริต ดูแลให้ การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ มีความตังใจดํ
้ าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหน้ าที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัท และมีการ
กํากับควบคุมดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริ ษัทมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน เป็ นต้ น เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
และความยัง่ ยืนให้ กบั บริษัท
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริ ษัทมีขอบเขตและอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบภายใต้ หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษั ท และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง (ดูร ายละเอี ย ดในแบบแสดงรายการข้ อมูล ประจํ า ปี (แบบ 56-1) เรื่ อ ง
คณะกรรมการบริษัท)
- มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวตาม
ความเหมาะสม
- มีการกําหนดข้ อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัท ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อบริ ษัท
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคนได้ ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบตั ิ และบริ ษัทได้ มีการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ พร้ อมทังได้
้ มีการกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
- มีหน้ าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีเหตุมี
ผล อย่างเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้ านราคาและ
เงื่อนไขเสมือนทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาให้
ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ นอกจากนีไ้ ด้ จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
รายการระหว่างกันไว้ ในรายการประจําปี ของบริษัท เรื่ อง รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
้
บบริ หาร และระดับปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ มีการกําหนด
ภาระหน้ าที่ในเรื่ องดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุล
และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้
มีระบบรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ทังนี
้ ้ได้ มีการจัดตังและพั
้
ฒนาสํานักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ทําหน้ าที่ในการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และข้ อกําหนดต่างๆ ของบริ ษัทและเพื่อให้ สํานักงานตรวจสอบภายในที่
ได้ จดั ตังขึ
้ ้นมีความเป็ นอิสระ สํานักงานตรวจสอบภายในจะถือเป็ นหน่วยงานอิสระและรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
นอกเหนือจากสํานักงานตรวจสอบภายในที่ได้ จัดตังขึ
้ น้ แล้ ว ยังได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจ
ให้ บริ การตรวจสอบภายในและให้ บริ การวางระบบบัญชี มาทําหน้ าที่ตรวจสอบภายในเพิ่มเติมร่ วมกับสํานักงาน
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ตรวจสอบภายในของบริ ษั ท และให้ คํา แนะนํ า ในการปรั บปรุ ง ระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท ให้ มีป ระสิท ธิ ภ าพ
ยิ่งขึ ้นไป
- มีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึง่ รวมถึงความ
เสี่ยงที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัท ทังให้
้ มีระบบเตือนภัย (Early Warning System) กํากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง และมีการจัดทํารายงานบริหารความเสี่ยง
- มีการเปิ ดเผยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
โครงสร้ างคณะกรรมการ
- คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย ทังด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท โดยกรรมการต่างเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัท
ดําเนินกิจการอยู่ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ทังนี
้ ้มีการเปิ ดเผยประวัติการดํารงตําแหน่งในบริ ษัทของกรรมการ
แต่ละคนในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
- คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 11 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 9 คน
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่เหมาะสม โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 81 ของกรรมการทัง้
คณะ โดยเป็ นกรรมการตรวจสอบ 5 คน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทัง้ 5 คน คิดเป็ นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้
ทัง้ นี ้ สัดส่วนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการจํ ากัดจํ านวนการเข้ าไปดํารงตํ าแหน่งในบริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของกรรมการได้ จํานวนไม่เกิน 5 แห่ง ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัททัง้ 11 ท่าน ดํารง
ตําแหน่งในบริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 แห่ง โดยการดํารงตําแหน่งของกรรมการของบริ ษัทที่บริ ษัทอื่น
ได้ เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
- มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิที่ชดั เจนในการให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง สามารถรับตําแหน่งกรรมการที่
บริ ษัทอื่นได้ ตามความจําเป็ น และไม่ทําให้ มีผลกระทบต่อหน้ าที่และความรับผิดชอบของบริ ษัท โดยต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้มีอํานาจอนุมตั ิก่อน
- ประธานกรรมการเป็ นบุคคลคนละคนกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อสร้ างดุลยภาพระหว่างการบริ หารและการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี อย่า งไรก็ ตาม โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระถึง 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทังคณะ
้
ซึ่งทําให้ เกิดการถ่วงดุลอํานาจและการสอบทานการบริ หารงานของบริ ษัท ให้ มีประสิทธิภาพ
และมีความโปร่ งใส นอกจากนีบ้ ริ ษัทมีการกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยไม่มีบุคลใดบุคคลหนึ่งมี
อํานาจอย่างไม่จํากัด
- มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้ อง
ทราบตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ โดยได้ มีการ
เปิ ดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ ของเลขานุการบริ ษัทในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี
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การรายงานการมีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรายงานการมีส่วนได้ ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อความ
โปร่งใสและป้องกันปั ญหาที่อาจจะก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
- กรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมถึง บุคคลในครอบครั วที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะต้ องจัดทําและจัดส่ง
รายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ กบั บริ ษัท โดยที่กรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่านจะต้ องจัดทํารายงานการมีสว่ นได้ เสียนับตังแต่
้
วันที่เข้ าดํารงตําแหน่ง นอกจากนี ้ กําหนดให้ มีการทบทวนรายงานการมีส่วนได้ เสียดังกล่าว อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ หรื อ
ภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
- กรรมการหรื อผู้บริ หารมีหน้ าที่จัดทําและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของบริ ษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
- คณะกรรมการมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้จดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตัวเองปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและปั ญหา เพื่อปรับปรุงแก้ ไข โดยมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- บริ ษัทส่งเสริ มการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
- ฝ่ ายจัดการได้ มีการจัดชุดเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ การแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดําเนินธุรกิจของธุรกิจ สําหรับกรรมการใหม่
- มีการจัดทําแผนการพัฒนาและสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การและ/หรื อผู้บริ หารระดับสูงสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อีกทังมี
้ โครงการสําหรับพัฒนาผู้บริหารซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนสืบทอดงาน
ในปี 2559 บริษัทได้ จดั หลักสูตรสําหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. นายทรรศิน จงอัศญากุล เข้ าร่ วมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 215/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) และหลักสูตร Ultra Wealth Program 1 ที่จดั โดย Ultra Wealth Co., Ltd.
2. นางสาวปั ทมกร บูรณสิน เข้ าร่วมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 220/2016 จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) และหลักสูตร Ultra Wealth Program 2 ที่จดั โดย Ultra Wealth Co., Ltd.
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9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ างกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย คณะกรรมการทังหมด
้
5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อช่วยในการกํากับดูแลและสนับสนุนการบริ หารงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็ น
กรรมการอิสระ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นผู้มีความรู้
ทางด้ านบัญชีและการเงิน ทังนี
้ ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี ก ารประชุมร่ ว มกับ สํ า นัก งานตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายใน และฝ่ ายบริหารของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอเพื่อพิจารณาและติดตามการดําเนินงานในเรื่ องต่างๆ
- บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีเกณฑ์การสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิ
วิสยั ทัศน์ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และผู้
ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการเป็ นผู้อนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้บริ หาร และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการ
- คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่กําหนดนโยบายด้ านการบริ หาร
ความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการบริ หารจัดการความเสี่ยง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิ จของบริ ษัทอย่างเหมาะสม โดยได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบ เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้
มอบหมาย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 5 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระทังคณะ
้
ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอุดม
2. นายวิฑรู ย์
3. นายชาญชัย
4. นายชาตรี
5. นายยงยุทธ์

1

ฉัตรศิริกลุ 1
สิมะโชคดี2
สุวิสทุ ธะกุล3
วรวณิชชานันท์4
อภัยจิรรัตน์5

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายอุดม ฉัตรศิ ริกลุ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที ่ 12 พฤษภาคม 2559
นายวิ ฑูรย์ สิ มะโชคดี เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 12 พฤษภาคม 2559
3
นายชาญชัย สุวิสทุ ธะกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริ ษัท เมือ่ วันที ่ 26 พฤษภาคม 2559
4
นายชาตรี วรวณิ ชชานันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
5
นายยงยุทธ์ อภัยจิ รรัตน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
2
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โดยนายชาตรี วรวณิชชานันท์ เป็ นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจํ
้
าปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ ผ้ สู อบบัญชีสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่ องสําคัญใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความ
เป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ า ง
หัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดย
คํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้
รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ตลอดจนความเป็ นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอรับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเข้ าร่ วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน รวมทังพิ
้ จารณาให้ ความเห็นรายการดังกล่าวเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง่ รายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทถึงความถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมที่จะได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปอีกวาระหนึง่
ง. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎบัตร
แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี 2559 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 58

บริ ษัท ไทยบริ การอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

ซ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการทราบอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
ก. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
โดยให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
ข. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญให้ ฝ่ายบริ หาร
ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้ องมารายงาน ให้ ความเห็น ร่วมประชุม หรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องและจําเป็ น
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการมีอํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ตามความ
จําเป็ นหรื อเห็นสมควร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายทรรศิน
จงอัศญากุล1
2. นายธนเดช
มหโภไคย
3. นางสาวปั ทมกร
บูรณสิน
1

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ตามมติ ทีป่ ระชุมกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 6/2559 เมือ่ วันที ่ 27 มิ ถนุ ายน 2559 แต่งตัง้ นายทรรศิ น จงอัศญากุล เข้าดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการบริ หาร แทนนายประสิ ทธิ์ จงอัศญากุล ทีด่ ํารงตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารมีอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติ
ธุรกิจและงานบริ หารของบริ ษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอํานาจการบริ หารต่างๆ
ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณา
และอนุมตั ิ และ/หรื อ ให้ ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตามนโยบายที่กําหนด โดย
สรุปอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. วางแผนและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
เพื่อให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ิ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
3. ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ เป็ นไปตามนโยบายธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิแล้ ว
4. พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ตลอดจนการกําหนดขันตอนและวิ
้
ธีการเจรจาเพื่อทําสัญญา
ดังกล่าว ภายในวงเงินสําหรับแต่ละสัญญาซึง่ มากกว่า 100 ล้ านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้ านบาท
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5. พิจารณาการเข้ าทําสัญญาเกี่ยวกับการซื ้อทรัพย์สนิ หรื อทําให้ ได้ มาซึง่ สิทธิเพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ในกิจการของบริ ษัท
ตลอดจนการกําหนดขันตอนและวิ
้
ธีการเจรจาเพื่อทําสัญญาดังกล่าว ภายในวงเงินที่อยู่ในงบประมาณ โดยแต่ละ
สัญญามีมลู ค่ามากกว่า 5 ล้ านบาท
6. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ได้ กําหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
หรื อตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการไว้ แล้ ว
7. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี การให้ ก้ ยู ืม การกู้ยืม การจัดหาวงเงินสินเชื่อ
รวมถึงการให้ หลักประกัน จํานํา จํานอง คํ ้าประกัน และการอื่นๆ รวมถึงการซื ้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของบริษัท
8. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริ ษัท และการเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล หรื อเงินปั นผลประจําปี เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดําเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น หรื อตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทใน
แต่ละคราวไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจช่วงให้ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัท มีอํานาจอนุมตั ิทางการเงินในเรื่ องใด
เรื่ องหนึง่ หรื อหลายเรื่ องตามที่คณะกรรมการบริ หารพิจารณาเห็นสมควรก็ได้
อนึ่ง การอนุมตั ิรายการดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องไม่มีลกั ษณะเป็ นการอนุมตั ิรายการที่ทําให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อผู้รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทําขึ ้นกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ยกเว้ นการอนุมตั ิรายที่เป็ นรายการที่เป็ นธุรกิจปกติและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดอํานาจและ/หรื อวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการตามที่กําหนดเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทจดทะเบียน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารได้ ตามที่
จําเป็ นหรื อเห็นสมควร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายอุดม
ฉัตรศิริกลุ
2. นายประสิทธิ์
จงอัศญากุล
3. นายชาญชัย
สุวิสทุ ธะกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการชุด
ย่อย และผู้บริ หาร รวมทัง้ สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทและกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการบริ ษัท ตลอดจนปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
การสรรหา
1. พิจารณาโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัททังในเรื
้ ่ องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และ
ความซับซ้ อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็ นกรรมการอิสระ ให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดยความเป็ น
อิสระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
3. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึง กําหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการบริ ษัทที่ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตังเพิ
้ ่ม
5. ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย รวมถึง
ผู้บริหารของบริษัท
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล
โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทให้ พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ
3. เปิ ดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทน และเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทํารายงาน
การกําหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ในรายงานประจําปี
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่รายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง โดย
กําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จัดให้ มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และมี
อํานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้ ตามความจําเป็ น โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัท ที่เกี่ยวข้ อง หรื อ
ผู้ที่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องหรื อจําเป็ น โดยองค์ประชุมประกอบด้ วย
กรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
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การมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมตั ิรายการใด
ที่อาจมีความขัดแย้ ง หรื อรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ น
ลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวั่ ไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบกด้ วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประสิทธิ์
จงอัศญากุล
2. นายอุดม
ฉัตรศิริกลุ
3. นายชาญชัย
สุวิสทุ ธะกุล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตและอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อกําหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง ให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร
รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม โดยได้
กํ า หนดขอบเขตอํ านาจหน้ า ที่แ ละความรั บผิดชอบ เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงสามารถปฏิ บัติห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่า งมี
ประสิทธิผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมาย โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. กําหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้ การบริ หารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร
4. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบและจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ เปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี ของบริ ษั ท และลงนามโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ย งมี ห น้ า ที่ ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ รับทราบและจัดทํารายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงเพื่อเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท และลงนามโดยประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง โดยกําหนดให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจัดให้ มีการประชุม อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผู้บริ หาร
หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ที่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้ อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวของ
หรื อจําเป็ น ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกครัง้ องค์ประชุมต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ หารความเสี่ยง เป็ น
จํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทัง้ หมดที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนัน้ จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ ส่วนเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ เข้ าร่ วมพิจารณาหรื อออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนันๆ
้ อย่างไรก็ดีในการออกเสียง กรรมการบริ หารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้
คะแนนเสียงขางมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง
เพื่อเป็ นการชี ้ขาด
9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตังเข้
้ ามาดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการ แต่เมื่อตําแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้ทําหน้ าที่สรรหา
และคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งแทน โดยพิจารณาจากปั จจัยหลักต่างๆ อันได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้ วย พรบ.บริ ษัทมหาชน
จํากัด พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การแต่งตังต้
้ องเสนอบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิ
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
1. คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน เลือกตังโดยที
กึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมดนั
้
น้ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการลาออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้ องลาออกจาก
ตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้
้
กเลือกเข้ า
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
มาดํารงตําแหน่งใหม่ได้
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจํานวนหุ้นที่ตนถือ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ค. บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
4. ในกรณี ที่ ตํา แหน่ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื่ น นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนสรรหาบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
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5. บุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่ง ตนแทน ซึ่ง มติ ข องคณะกรรมการต้ อ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อ ยกว่า สามในสี่ ข องจํ า นวน
กรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ มีการ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ตามหลักเกณฑ์การให้ สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า
การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการอิ
้
สระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบซึ่ง พ้ นจากตํ าแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่ง ตัง้ ใหม่อีก ได้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทกํ าหนดให้
กรรมการอิสระต้ องมีอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการตรวจสอบต้ อง
ประกอบด้ ว ย กรรมการอิส ระอย่า งน้ อ ย 3 ท่า น โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดจะต้ อ งเป็ นผู้มีคุณสมบัติต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี ้
กรรมการอิสระ โดยบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรื องานใดอันเกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน โดยคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระตามกฎระเบี ย บของคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดมี
รายละเอียดดังนี ้:้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขอ
อนุญาตต่อสํานักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคย
เป็ น ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คํา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทํานอง
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคู่สญ
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํ านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่
เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทาง
วิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้น ส่ว นที่ มี นัยในห้ า งหุ้น ส่ว น หรื อ เป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง พนัก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ รั บ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจํ านวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทจึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ มีการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระและ/หรื อกรรมการตรวจสอบเป็ นการล่วงหน้ า ตาม
้ นกรรมการบริษัทเป็ นการล่วงหน้ า
หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตังเป็
การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังกรรมการบริ
้
หาร และกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ บริ หาร โดยทังกรรมการบริ
้
หาร
ุ สมบัติ
และผู้บริ หารนันจะพิ
้
จารณาคัดเลือกจากความรู้ และความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ และต้ องเป็ นผู้มีคณ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กําหนดโดยกฎหมายว่าด้ วย พรบ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการจึงได้ กําหนดนโยบายและ
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาความเหมาะสมของ
รายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างมีเหตุมีผล อย่างเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี
ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้ านราคาและเงื่อนไขเสมือนทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการกําหนดนโยบายให้ กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ งดเว้ นจากการมีสว่ นร่วมหรื อลงคะแนน
เสียงในการประชุมวาระนันๆ
้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นรายการดังกล่าวและเปิ ดเผยข้ อมูลใน
เรื่ องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันไว้ ในรายการประจําปี ของบริ ษัท เรื่ อง
รายการระหว่างกัน
9.4 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลการใช้ ข้อมูลภายในดังนี ้
1. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทจะต้ องรักษาความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษั ทจะต้ องไม่นําความลับ และ/หรื อข้ อ มูลภายในของบริ ษัทไป
เปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่
ว่าจะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ทําการซื ้อขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
โดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายในบริษัท และ/หรื อ เข้ าทํานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ ความลับ และ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริษัท อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
้ ้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัท ซึง่ อยู่ในหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัท
ควรงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน
ข้ อกําหนดนี ้ให้ รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ าง
ของบริษัทด้ วย ผู้ใดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้ อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้ กระทําผิดอย่างร้ ายแรง
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4. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจะต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั
ไม่ บ รรลุนิ ติ ภ าวะ ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทังนี
้ ้ ผู้ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับการควบคุมดูแลการใช้ ข้อมูลภายในนี ้ จะได้ รับการลงโทษ ตาม
บทลงโทษซึง่ กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงประกาศ กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริ ษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.5 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บริษัทได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยสอบบัญชี
สําหรับ ปี 2559 โดยมีคา่ สอบบัญชี จํานวน 2,750,000 บาท ไม่มีรวมค่าบริการอื่นๆ
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทมีคุณสมบัติถูกต้ อง ตามประกาศของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท
บริษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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