การก�ำกับ
ดูแลกิจการ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแล
กิจการ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ , ผูม้ สี ว่ นได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผูบ้ ริหาร
บุคลากรของบริษทั และสังคม ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะด�ำเนิน
การประเมิน ทบทวน ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็น
ประจ�ำเพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป บริษทั ฯ
ได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ
ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ กําหนดไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and
Equitable Treatment of Shareholders)
1.

การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯให้ความสําคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น
และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมี
ส่วน แบ่งในกําไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของ
บริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
บริษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษทั
การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น
1.2 บริษัทฯคํานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูล
สําคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มี
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)
เพือ่ อธิบายผลการดาํ เนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2.

การประชุมผู้ถือหุ้น

3.

การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
อนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการ
รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบคําถามในที่ประชุม
3.1 บริษทั ฯมอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นผู้จัด
ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และได้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30
วันก่อนวันประชุมเช่นกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า และได้มี
การประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
3.2 หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม มี ร ายละเอี ย ดอย่ า งเพี ย งพอและ
ครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระ
การประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระ
ต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการประชุม
ผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวันประชุม และวิธี
การเข้าร่วมประชุม
3.3 บริ ษั ท ฯส่ ง เสริ ม การใช้ สิ ท ธิ แ ละไม่ ล ะเมิ ด หรื อ ลิ ด รอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้นําเสนอเรื่องที่สําคัญให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ละบรรจุเรือ่ งต่างๆ ทีส่ าํ คัญอย่างครบถ้วน
ตามกฎหมาย ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ข้อบังคับบริษัท

บริ ษ ั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จำ � กั ด (มหาชน)
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3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมทีส่ าํ คัญเป็นเรือ่ งๆ
อย่างชัดเจน เพื่อนําเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น
ประจําทุกปี ได้แก่
-

-

-

-

4.

วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯก�ำหนดวิธี
การให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการ
ศึกษา ประวัตกิ ารทํางาน จํานวนบริษทั ทีด่ าํ รงตําแหน่ง
กรรมการ แยกเป็นบริษทั จดทะเบียนและบริษทั ทัว่ ไป
ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการที่
แต่ละท่านด�ำรงต�ำแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
รายเดิม) โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณากลั่น กรองโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
วาระค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ฯได้ ใ ห้ ร าย
ละเอียดเกีย่ วกับรูปแบบ จาํ นวนเงินค่าตอบแทน และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ได้
ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : บริษัทฯได้ให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จํานวนปีที่ทําหน้าที่
ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ เหมาะสมของ
ค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษทั ฯ
ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและทุน
สํารองตามกฎหมาย จํานวนเงินปันผล พร้อมเหตุผล
และข้อมูลประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และการกําหนดวันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกําหนดสิทธิใน
การรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ
รายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
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4.2 บริษัทฯจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์
เรสซิ เ ดนซ์ ตั้ ง อยู ่ ที่ อาคารเอสวี ซิ ตี้ ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ที่
ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายโดยสามารถ
โดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้อาํ นวยความสะดวกให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มเี จ้าหน้าที่
คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
4.3 บริษัทฯเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม
1 ชั่วโมง โดยไม่จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
ทีม่ าสายโดยได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิใน
การเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
4.4 บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุม
เริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป
5.

การดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมหรือผูท้ ี่ได้รบั
มอบหมายจะแนะนาํ คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ให้ที่
ประชุมทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม
รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
5.2 บริ ษั ท ฯได้ จั ด สรรเวลาในการประชุ ม อย่ า งเพี ย งพอ
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ นมี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการ
แสดงความ คิดเห็น และตัง้ คําถามในทีป่ ระชุม โดยกรรมการ
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น
และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออก
เสียงลงมติในวาระนั้นๆ
5.3 บริษัทฯดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลําดับระเบียบวาระ
ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารทีม่ ขี อ้ มูล
สําคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะ
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม
5.4 บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระ เพื่อ
ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ กรณี ที่ มี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง ใน
ภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั ฯเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.

การดําเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

6.1 บริษัทฯมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง
คะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิด
เผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
6.2 หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
ได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดวันก�ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลภายหลังจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ล้วไม่นอ้ ยกว่า
5 วันทําการ
6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อ
และ ตําแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลง
คะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คําชี้แจง
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง และจ�ำนวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยได้จัดส่งรายงาน
การประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและ
เสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย
7.

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสําคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดําเนินการต่างๆ ดังนี้
7.1 การเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดาํ
รงตาํ แหน่งกรรมการ บริษทั ฯมีนโยบายอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี โดยบริษัทฯก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ซึ่งบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อ
กรรมการพร้อมข้อมูล ประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็น
เวลาประมาณ 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ให้
ผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึง่ ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ สําหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอ
วาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ

7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษทั ฯได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัด
ส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกําหนดทิศทาง
การลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทัง้ ได้ระบุเกีย่ วกับเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะ และคําแนะนําขั้นตอนในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่ไม่ยุ่งยาก
ต่อการปฏิบัติ
หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Roles of Stakeholder)
1.

การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทฯมีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และผู้กํากับดูแล (Regulator) โดยกําหนดแนวทาง
การปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
ในการปฎิบัติตามแนวปฎิบัติดังกล่าว ซึ่งการดําเนินการต่างๆ
บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็น
ธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ
มีการแบ่งลูกค้าทีช่ ดั เจนแยกตามกลุม่ การด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า
และผลิตภัณฑ์หลักที่ลูกค้าซื้อ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็นลูกค้า
walk - in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดแบ่ง
ทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะส�ำหรับดูแลลูกค้าทีเ่ ป็นผูร้ บั เหมาตกแต่ง
ภายใน และผู้รับเหมางานยิปซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาด
ใหญ่ที่ต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่
ละเอียด บริษทั ฯจึงจัดให้มที มี เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายทีม่ ปี ระสบการณ์
และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแล
อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความ
สัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ใกล้ชดิ มากขึน้ โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3 กลุม่
คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต
วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และการช�ำระเงิน ซึ่ง
จะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดอย่างชัดเจน
ในขณะทีล่ กู ค้ารายย่อยทีม่ าซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั บริษทั ฯก็จดั
เจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่วา่ จะผ่านทาง Call Centre หรือเจ้าหน้าที่
ประจ�ำศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำสินค้า
ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก Call Centre จะ
บริ ษ ั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จำ � กั ด (มหาชน)
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ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบ
วงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้า
สามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพือ่ ให้ลกู ค้า
สามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯมี
ระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
ดัชนีชี้วัดผลการท�ำงาน (KPIs) ของพนักงานด้วย
ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขาย
สินค้า online เพื่อเป็นช่องทางอ�ำนวยความสะดวกแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ช�ำระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจน
สามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ดว้ ย และเพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็น
ผู้รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ
สามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดย
ทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ โดยจะจัดการ
ฝึกอบรมขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ
สินค้าของบริษทั ถูกออกแบบมาโดยค�ำนึงถึงการใช้งานของลูกค้า
เป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงาม
และแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจ�ำหน่ายอยู่ในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯได้ท�ำการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิ้น ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจ
ในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อ
ติดตั้งให้แล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warrantee)
ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้งอีกด้วย
บริษทั ยังคงสานสัมพันธ์ทดี่ กี บั ลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปีบริษทั ได้
ร่วมงาน TIDA Night เพือ่ การพบปะสังสรรค์กบั ระหว่างสถาปนิก
มัณฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าโดย
น�ำทีมกลุ่มลูกค้ามัณฑนากรกว่า80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์
ด้วยกันอีกด้วย
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม
บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2562

คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯมีขั้นตอนในการ
คัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบาย
จัดซือ้ จัดจ้าง ในการคัดเลือกคูค่ า้ รายใหม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ให้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ
ในกรณีที่คู่ค้าที่พนักงานฝ่ายจัดซื้อติดต่อไปหรือคู่ค้าที่ติดต่อ
มายั ง ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ เข้ า ข่ า ยเป็ น บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ บริ ษั ท
(Connected Person) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะท�ำการติดต่อ
เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้ารายนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้ง
ไปยังเลขานุการบริษทั เพือ่ ตรวจสอบขอบเขตการอนุมตั ริ ายการ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่ประกาศ
เพิ่มเติมในภายหลัง)
ทั้งนี้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้า
เสร็จสิ้น กรณีบริษัทฯเข้าตกลงเข้าท�ำรายการกับคู่ค้าที่เข้าข่าย
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ฝ่ายจัดซื้อจะต้องแจ้งราย
ละเอียดรายการให้แก่เลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำการเปิดเผยข้อมูล
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติม
ในภายหลัง)
ทั้งนี้ บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย
หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมต่อทัง้ สองฝ่าย รวม
ทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า
ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้
ส�ำหรับเจ้าหนีธ้ นาคารและสถาบันการเงิน บริษทั ฯได้ปฎิบตั ติ าม
เงือ่ นไขทางการค้าและสัญญาทีต่ กลงกัน โดยบริษทั ฯยังไม่เคยมี
ปัญหาในเรื่องการช�ำระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่ ให้การสนับสนุนเงินกู้
แก่บริษัท และสามารถช�ำระหนี้คืนตรงตามก�ำหนด จนกระทั่ง
บริษัทฯได้รับความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลาย
แห่งมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และ
ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ต�่ำกว่าอัตรามาตรฐาน
ธนาคาร

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจบน
หลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้ง
คู่แข่งทางการค้า ด�ำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�ำลายคู่แข่งทางการค้า ให้ความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคูแ่ ข่งทางการค้า มีการตกลงทางการ
ค้าที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งท�ำให้บริษัทฯและคู่ค้าไม่มี
ข้อพิพาทและท�ำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
พนักงาน : บริษทั ฯได้มกี ารประชุมพนักงานประจ�ำปี เพือ่ สือ่ สาร
เกีย่ วกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจประจ�ำ
ปีที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงาน
เพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฎิบัติ บทลงโทษ
รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคน ซึง่ เป็นการปฎิบตั ิอย่าง
เท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน
บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัท
มีความเติบโต ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี
ขึ้นภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
อีกทั้งยังได้ดูแลใส่ ใจพนักงานที่เจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกัน
สุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความส�ำคัญว่าองค์กรจะ
เติบโตได้ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ความรู้เรื่อง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เรื่องการติดตั้งสินค้า ตลอดจน
ความรูใ้ นเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ บริษทั ให้ความส�ำคัญมาก
บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึ้นมารองรับการ
ท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้สามารถควบคุมการท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การ
ดูแลอย่างใกล้ชดิ นอกจากนีย้ งั ได้มพี ฒ
ั นาทักษะทางทีมงานขาย
พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอด
จนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มี
ศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังส่งเสริมให้พนักงานมีสมั พันธ์ภาพทีด่ ตี อ่ กัน
ระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทฯมีโครงการ
ร่วมทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับ
ประทานอาหาร

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่
ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษทั ฯได้เล็งเห็นความส�ำคัญของความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษทั ฯได้ให้พนักงานได้
หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิล�ำเนา
ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่
ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�ำเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�ำคัญกับวันเกิดของพนักงาน
แต่ละคน จึงได้ก�ำหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็น
วันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถท�ำกิจกรรมส่วนตัวในวันเกิด
กับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย
สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิต
หลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทฯจะน�ำเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึ้นรูป
เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษทั ฯจะท�ำการแปรรูปอลูมเิ นียมเส้น โดยการตัดประกอบ
เป็นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยวัสดุ
ที่เหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก
จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
(ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบโรงงาน
ทั้งนี้ บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จัด
ซื้อรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าด้วย
สังคมและชุมชน : บริษัทฯเห็นความส�ำคัญของเด็ก ซึ่งต่อไป
จะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ให้กับมูลนิธิ
เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งทาง
โรงเรียนจะน�ำเงินมาใช้เพื่อให้การศึกษา จัดหาอาหารกลางวัน
และรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง ได้ บ ริ จาคทุ น ทรั พ ย์ แ ละร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมกั บ เด็ ก ใน
สถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็นประจ�ำอีกด้วย
ผูก้ าํ กับดูแล : บริษทั ฯได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้อกําหนดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจโดย ดําเนินงาน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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สื่อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญในการสื่อสาร-ติดต่องาน
และให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทฯได้จัดจ้างมืออาชีพในการ
ประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษทั อนึง่ บริษทั ฯได้มกี ารสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ำกิจกรรมการกุศล
ร่วมกัน และจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักข่าวขึ้นทุกปี
2.

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน

บริ ษั ท ฯให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และได้ตระหนัก
ถึงผลที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย ในอันที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือ สูญเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆของบริษัท บริษัทจึงกําหนดให้มีการ
จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และจัด
อบรมหลักสูตรต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill)
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็นประจํา
ทุกปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินของบริษทั ตลอดจน
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment) ให้กับพนักงานอีกด้วย
3.

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครอง
ผู้แจ้งเบาะแส

บริ ษั ท ฯจั ด ให้ มี ช ่ อ งทางในการแจ้ ง เบาะแสและรั บ เรื่ อ ง
ข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยได้
ก�ำหนดกระบวนการ และขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้เปิด
เผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีทสี่ งสัยว่าจะมีการกระทําผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมทีส่ อ่
ถึงการทุจริต หรือการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง ดังนี้
•
•
•
•

ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและ
ผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็น
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รายงานประจำ�ปี 2562

โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะไม่
กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การ
จ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิด
จรรยาบรรณธุรกิจ การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่
ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน
ในปี 2562 บริษทั ไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ เกีย่ วกับการไม่เคารพ
ในสิทธิพนื้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด
หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
1.

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

•

ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com
ซึ่งบริษัท น�ำส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูล
ที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (Annual Report)
ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น
บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบ
หมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อ
สื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของ
บริษัท คือ 0-2683-4900

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศ
อื่นๆต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ
จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด�ำเนิน
ธุรกิจ คือ

•
•
•

ในปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ
ผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทาง
ผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI
Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯยั ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ มวลชน
หลายแขนง เช่น ให้สัมภาษณ์ ในรายการวิทยุโทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ธรุ กิจต่างๆ เพือ่ เป็นช่องทางเพิม่ เติมในการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ทันต่อเวลาอีกด้วย
2.

การจัดทํารายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินว่ามี
ความเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทํางบการเงินของ
บริษทั และเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกิดความเชือ่ มัน่ ต่อรายงาน
ทางการเงินที่บริษัทจัดทําขึ้นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํา
หน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดําเนิน
งานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทยังได้จัดทํา รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสําคัญ
ตามข้อพึงปฏิบัติสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี
ในปี 2562 บริษัทฯได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความชํานาญใน
วิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และได้รบั ความเห็นชอบจากสาํ นักงาน
ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษทั ได้รบั การรับรองโดยไม่มเี งือ่ นไข
และถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการ
จัดทําบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มี
การจัดทําเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่มีผลต่อฐานะ
การเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระใน

การตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด และ/หรือให้ความ
เห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กจิ การ และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตาม
ผลการด�ำเนินการอย่างสม�่ำเสมอ
4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม
ของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกําหนดให้คณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย
5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ฐานอยู่ในราชอาณาจักร
โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวน 9 ท่าน ดังนี้
-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ร้อยละ44.44)
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ
55.56) เป็นกรรมการจากภายนอก

บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
4.1.2 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการ ให้ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี
คุณสมบัติ หลากหลาย โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมได้รบั ความเชือ่ ถือเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry
Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ และ
ด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทนและบริษัทย่อย บริษัทฯ
กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระะไปเป็นตาม
ของสํานักงาน ก.ล.ต.
4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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4.1.4 กรรมการบริษทั มีวาระการดาํ รงตาํ แหน่ง 3 ปี ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
จํานวน 1 ใน 3 ออกจากตําแหน่ง โดยให้กรรมการ
ที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง
ทั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้ มี การกํ า หนดจํ า นวนปี ใ นการดํ า รง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกําหนดจํานวน
วาระในการดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการติ ด ต่ อ กั น
ได้นานที่สุดไว้ แต่จะพิจารณาจากความรู้และมี
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญใน
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะ
กรรมการบริษัท จึงมีนโยบายการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ี โดยกําหนดให้กรรมการแต่ละคนจะดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน
5 บริ ษัท สําหรับ ประธานเจ้าหน้าที่บ ริ หารจะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษัทอื่นนอก
เหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่
บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น
4.1.6 บริษทั ฯจัดให้มนี โยบายในการไปดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ
ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามดูแลการดําเนินงานและการกําหนดทิศทาง
ในการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่า บริษทั ฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดําเนิน
งานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามหัวข้อ
“คณะกรรมการชุดย่อย”
4.2 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
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2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริ ษั ท ควบคุ ม ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห าร
การจั ด การของฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ ของบุ ค คลใดๆ ซึ่ ง ได้
รั บ มอบหมายให้ ด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่
คณะกรรมการก�ำหนด
3. มีอำ� นาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต�ำแหน่งอื่นใด ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจก�ำหนดขึ้น
และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก�ำหนดอ�ำนาจให้แก่
บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็น
อ�ำนาจทีต่ ามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษทั มิได้กำ� หนด
ไว้ว่าเป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
4. มีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการ
บริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�ำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ำกับดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดท�ำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�ำหนด
6. มีหน้าที่ก�ำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�ำเนินการร่วมและ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารจัดท�ำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้
มีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทางการ
เงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ด�ำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

(ก)
(ข)
(ค)

(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
การท�ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการ
ให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการ
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การควบรวมกิ จ การกั บ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�ำไร
ขาดทุนกัน
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ หรื อ
ข้อบังคับของบริษัท
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
การเลิกบริษัท
การออกหุ้นกู้ของบริษัท
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ก�ำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ำรายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4.3 อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจกําหนดนโยบายและอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กําหนดโดยกฎหมาย ข้อ
บังคับบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึงการกําหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน แผนงบประมาณและ
แผนการดาํ เนินงานธุรกิจประจําปี การติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และการดูแลรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก
กิจการ และการเข้าร่วมทุน

สรุปอ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหาร
และผู้บริหาร (เฉพาะรายการที่มีนัยส�ำคัญ)

รายการธุรกรรมการค้าปกติ :
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ อี ำ� นาจ
พิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตาม
ปกติของบริษทั แต่ถา้ ขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป
รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษทั ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :
ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้
อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้
อยู่ในดุลยพินจิ ของกรรมการบริหาร โดยการให้กแู้ ต่ละครัง้ จะต้อง
ชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง
รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจทีจ่ ะ
แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอ�ำนาจลงนามกระท�ำการแทน
บริษัทเพื่อเปิดและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว
เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดไว้แล้ว
รายการกู้ยืมและค�้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการท�ำรายการกู้ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้การค�้ำประกันโดยบริษัท
บิวเดอสมาร์ท จ�ำกัด(มหาชน)
วงเงินใหม่ :
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ำรายการ
วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) :
ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ำรายการ
การค�้ำประกันโดยบริษัทฯ :
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ำรายการ

บริ ษ ั ท บิ ว เดอสมาร์ ท จำ � กั ด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
บริษัท
(Board of
Directors)

รายการ
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(Executive
Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
(CEO)

ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
(CFO)

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.

x

ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป

มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.

x

มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.

x

x

มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.

x

x

X

มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.

x

x

X

x

ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ

x

ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ
มูลค่าสะสมมากกว่า 30 ลบ.

x

มูลค่าสะสมระหว่าง 10-30 ลบ.

x

x

มูลค่าสะสมน้อยกว่า 10 ลบ.

x

x

เงินลงทุน / เงินฝาก

เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ

เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคาร
และสถาบันการเงิน

x

กู้ยืมและค�้ำประกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย

x

x

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยเข้าท�ำรายการกับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อ�ำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์
การท�ำ “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยท�ำรายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์
อ�ำนาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�ำ “รายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.
หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรือ่ งการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย
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4.4 การประชุมคณะกรรมการ

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการ
แต่ ล ะคนทราบกํ า หนดการดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
โดยมีกําหนดการประชุมขั้นตํ่าจํานวน 4 ครั้งต่อปี
ซึ่งเหมาะสมกับการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น ทั้งนี้
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จะร่วมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม และ
กรรมการบริษทั แต่ละคนมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอ
เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

ในปี 2562 บริษทั ฯจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
จํานวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่าง
สมํา่ เสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ” คณะกรรมการ”
4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ
โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่าง
ชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการ
บริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
5 วันทําการ เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น
วาระเร่งด่วนเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั จะจัดส่ง
เอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)
4.4.3 การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มี
เสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจาก
นี้ บริษทั ฯยังได้กาํ หนดนโยบายจาํ นวนองค์ประชุม
ขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน กรรมการทั้งหมด
4.4.4 ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ประธาน
กรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่าย
บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัท
จะอภิป รายปัญหาสําคัญอย่างรอบคอบโดยทั่ว
กัน รวมทั้งประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่ม
เติมในฐานะทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระทีเ่ สนอโดยตรง รวม
ทัง้ กรรมการบริษทั สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่จําเป็น
คณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

4.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด
เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและลาประชุม
สรุปสาระสําคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และ
มติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดย
บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดี
และรัดกุม
4.5 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ
กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน โดยทําหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์
ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อน
การประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้
อย่างหมาะสม
3. ด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติที่ประชุมและสิ่ง
ที่จะต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท
ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็น
อิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
6. ก� ำ หนดให้ มี การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท โดยไม่ มี
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
7. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
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8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย
บริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำกับดูแลให้มีการเปิด
เผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารและกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
10. ก�ำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
ส่วนอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายหน้าที่ ให้เป็นผู้มีอ�ำนาจด�ำเนินการต่างๆ
แทนบริษัทตามหนังสือมอบอ�ำนาจของบริษัทซึ่งสามารถสรุป
สาระส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. การด�ำเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงิน
กู้ยืมระหว่างกันตามอ�ำนาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินการตามที่ก�ำหนดให้ด�ำเนินการตามเงื่อนไข
ที่บริษัทก�ำหนด
2. การท�ำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนาม
ของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การท�ำการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอืน่ ๆ ตาม
ความจ�ำเป็นและสมควรกับลูกจ้าง
4. การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระท�ำการในนามของบริษัทและการกระท�ำการแทน
บริษัทในกิจการใดๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ
6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอ�ำนาจช่วง หรือตัวแทน
7. ซึง่ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้
ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจ
หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ กับบริษทั หรือ
บริษัทย่อย
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4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯมีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ สรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็น
ข้อมูลลับเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารมีหลักเกณฑ์การประเมิน
เกี่ยวข้องกับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของ
บริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนําไป
พิจารณากําหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน
4.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯมีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็น
ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�ำเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ ในการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้
1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2. ค่าตอบแทนอยู่ ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษา
กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และ
ง่ายต่อการเข้าใจ
4. เป็ น อั ต ราที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ ค่ า ตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนัส และเบี้ยประชุม
ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ใช้ข้อมูลการประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม ในการประเมินผลงานดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้ อื่ สาร
ผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทฯได้กําหนด
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ
Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทฯมีการเปิด
เผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและ
ผู้บริหาร”
4.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ
การให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สําหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดํารงตําแหน่ง บริษัทฯจะจัด
ปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิด
ชอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�ำหน้าที่ โดยมีการ
อบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
บริษัทฯให้ความสําคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ
เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
ในปี 2562 มีการส่งกรรมการและผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่านเข้า
อบรม รายละเอียดดังนี้
ผู้เข้ารับการอบรม
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล

หลักสูตร
CTO (Chief Transformation Officer)
CFO in Capital Markets

4.9 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด

บริษทั ฯมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ขึ้ นมาท� ำ หน้ า ที่ โ ดยเฉพาะ ทั้ ง นี้ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลัง) และต้องไม่เป็นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน
ต้องไม่มีประวัติกระท�ำผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก่อนวันแต่งตั้ง รวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็น
บุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลทีฝ่ า่ ฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ค�ำสัง่ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน
หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
(Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารด�ำเนินการก�ำกับดูแล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ
ควบคูไ่ ปกับการก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญและการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบตั ิ ตลอดจนก�ำกับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบ เพือ่ ให้กจิ การของ
บริษัทสามารถด�ำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรือที่เป็นสาระ
ส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และ
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาโดยอาศัย
ต�ำแหน่งหน้าที่ หรืออยู่ในฐานะทีม่ สี ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง
อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหลั ก
ทรัพย์ และเข้ามาท�ำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัย
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิด
เผยต่ อ ประชาชน ซึ่ ง ถื อ เป็ น การเอาเปรี ย บบุ ค คลอื่ น
และเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม บริษัทถือเป็นความผิด
ทางวิ นั ย ตามข้ อ บั ง คั บ การท� ำ งานของบริ ษั ท โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจน
การเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
2. บริษัทฯมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลส�ำคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร อาทิ ข้อมูลเกีย่ วกับ
ญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่ น ใด
หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด เป็นต้น
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ซึง่ กรรมการและผูบ้ ริหารจะต้องแจ้งการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ส�ำคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
ข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมทั้งได้มีข้อก�ำหนดให้กรรมการและ
ผู ้ บ ริ ห ารแจ้ ง ให้ บ ริ ษั ท ทราบทั น ที กรณี ที่ บ ริ ษั ท มี ก าร
พิจารณาเข้าท�ำธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
หรือเป็นรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด�ำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3. บริษัทฯกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และข้อกําหนด
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
ข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ บริษทั กาํ หนดให้เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการ
ติดตามข้อมูลดังกล่าว
4. คณะกรรมการบริษทั ได้กาํ หนดแนวทางเพือ่ ไม่ให้กรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
กระบวนการตั ด สิ น ใจในการพิ จารณาธุ ร กรรมระหว่ า ง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว
โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
และกรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระดังกล่าว
5. บริษทั ฯมีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไม่ซบั ซ้อน และรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทํารายการตาม
ปกติ ธุรกิจ
6. บริ ษั ท ฯยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์
การทํา รายการที่เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Avoidance in Conflicts of Interest)

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดนโยบายห้ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
หรือการด�ำเนินธุรกรรมส�ำคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
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และ/หรือการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดย
ก�ำหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา
และอนุมตั ริ ายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบตั ติ ามระบบควบคุม
ภายในเกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น และข้ อ ก� ำ หนดของ
หน่วยงานที่ก�ำกับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
(Code of Conduct)

คณะกรรมการบริษัทได้สนันสนุนให้พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทด�ำเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์ สุจริต ยุตธิ รรม รักษา
ความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การคอร์รัปชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
เอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพือ่ ให้ได้มาหรือคงไว้ซงึ่ ธุรกิจหรือข้อได้
เปรียบทางการแข่งขัน
ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูล,ข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสพฤติกรรมทีส่ อ่ ถึงการทุจริต เพือ่ ให้พนักงานและผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้ง
เบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ถกู ลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็น
ธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดย
บริษัทฯได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออก
เสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดย
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การ
ท�ำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การท�ำรายการส�ำคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก�ำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ
เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน�ำมาจัดท�ำงบการเงินรวม
ได้ทันตามก�ำหนด

