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การก�ากับ
ดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและ
ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแล
กจิการ เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการบรหิารงาน 
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุ้น, ผูมี้ส่วนได้เสยี, คณะกรรมการ, คณะผูบ้รหิาร  
บุคลากรของบรษัิท และสงัคม ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทจะด�าเนนิ
การประเมิน ทบทวน ปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็น
ประจ�าเพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป บรษัิทฯ
ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามของกรรมการ 
ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับชั้น และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามท่ีตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก�าหนดไว้ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and  
Equitable Treatment of Shareholders)
1. กำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น  
1.1 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น 

และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การม ี
ส่วน แบ่งในก�าไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของ 
บริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธ ิ
ออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอน 
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อ 
บรษัิท เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแก้ไขวตัถปุระสงค์บริษัท  
การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ 
การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

1.2 บริษัทฯค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้น
มากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูล 
ส�าคัญท่ีเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ม ี
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)  
เพือ่อธิบายผลการด�าเนนิงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. กำรประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ังภายใน
เวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธาน
อนกุรรมการชดุย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร กรรมการ 
รวมทั้งผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ตอบค�าถามในที่ประชุม  

3. กำรส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ  
3.1 บรษัิทฯมอบให้บรษัิท ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นผู้จัด
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 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานท่ี ระเบียบวาระ
การประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อ
ทราบ หรือเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระ
ต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล พร้อมความเห็นของ 
คณะกรรมการบรษัิท ข้อบังคบับรษัิทท่ีเกีย่วกบัการประชุม
ผู้ถือหุ้น แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม รายละเอียดของ
เอกสารท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องน�ามาแสดงในวันประชุม และวิธี
การเข้าร่วมประชุม 

3.3 บริษัทฯส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้น�าเสนอเรื่องท่ีส�าคัญให้ผู้ถือหุ้น 
พจิารณาอนมุตัแิละบรรจเุรือ่งต่างๆ ท่ีส�าคญัอย่างครบถ้วน 
ตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
ข้อบังคับบริษัท  



66 รายงานประจำาปี 2562

3.4 ในหนงัสอืเชิญประชุมมวีาระการประชุมท่ีส�าคญัเป็นเรือ่งๆ
อย่างชัดเจน เพื่อน�าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น  
ประจ�าทุกปี ได้แก่  

- วาระการแต่งตั้งคณะกรรมการ : บริษัทฯก�าหนดวิธี
การให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  
โดยได้ให้รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการ
ศกึษา ประวตักิารท�างาน จ�านวนบรษัิทท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการ แยกเป็นบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิทท่ัวไป 
ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ ข้อมูลการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการท่ี
แต่ละท่านด�ารงต�าแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการ
รายเดิม) โดยการเสนอแต่งต้ังดังกล่าวได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว  

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯได้ให้ราย
ละเอียดเกีย่วกบัรปูแบบ จ�านวนเงนิค่าตอบแทน และ 
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการท่ีได้
ผ่านการพจิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

- วาระการแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี : บริษัทฯได้ให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้สอบบัญชี ส�านักงานสอบบัญชี 
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทน จ�านวนปีท่ีท�าหน้าท่ี
ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ เหมาะสมของ 
ค่าสอบบัญชี ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

- วาระการจดัสรรก�าไรและการจ่ายเงนิปันผล : บรษัิทฯ
ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก�าไรและทุน 
ส�ารองตามกฎหมาย จ�านวนเงินปันผล พร้อมเหตุผล
และข้อมูลประกอบ ซ่ึงจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล และการก�าหนดวันก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อก�าหนดสิทธิใน
การรับเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น  
4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริม

ให้ผู้ถือหุ้น ท้ังนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ 
รายย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  

4.2 บริษัทฯจัดประชุมผู ้ถือหุ้น ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท ์ 
เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู ่ท่ีอาคารเอสวีซิตี้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ี 
ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่ายโดยสามารถ
โดยสารรถไฟฟ้า BRT ได้ และได้อ�านวยความสะดวกให้กบั 
ผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย ด้วยการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ี
คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ  

4.3 บริษัทฯเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 
1 ชั่วโมง โดยไม่จ�ากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาสายโดยได้อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธิใน
การเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ 

4.4 บริษัทฯให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุม
เริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็นต้นไป   

5. กำรด�ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
5.1 ก่อนเริม่การประชมุผูถ้อืหุ้น ประธานท่ีประชมุหรอืผูท่ี้ได้รบั

มอบหมายจะแนะน�าคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ให้ที่
ประชุมทราบ และช้ีแจงกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีใช้ในการประชุม 
รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  

5.2 บริษัทฯได ้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ  
เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ 
แสดงความ คดิเห็น และตัง้ค�าถามในท่ีประชุม โดยกรรมการ 
และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
และให้ความส�าคัญกับทุกค�าถาม แล้วจึงให้ท่ีประชุมออก
เสียงลงมติในวาระนั้นๆ  

5.3 บริษัทฯด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล�าดับระเบียบวาระ
ท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ไม่แจกเอกสารท่ีมข้ีอมลู 
ส�าคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน และจะ
ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม  

5.4 บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่ีมีข ้อโต้แย้งใน 
ภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตัง้กรรมการ บรษัิทฯเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถ 
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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6. กำรด�ำเนินกำรหลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น  
6.1 บริษัทฯมีการเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง

คะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิด
เผยบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

6.2 หลังจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ
ได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท 
เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะก�าหนดวันก�าหนด
รายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน 
ปันผลภายหลงัจากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นอนมุตัแิล้วไม่น้อยกว่า 
5 วันท�าการ 

6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายช่ือ
และ ต�าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม วิธีการลง
คะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น ค�าช้ีแจง
ของกรรมการและผู้บริหาร รวมท้ังมติท่ีประชุมไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง และจ�านวนบัตรเสีย(ถ้ามี) โดยได้จัดส่งรายงาน
การประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชมุผูถ้อืหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว
ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท นอกจากนี ้ยังได้เผยแพร่ภาพและ
เสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย  

7. แนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
บริษัทให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการต่างๆ ดังนี้  

7.1 การเสนอเพิม่วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้าด�า
รงต�าแหน่งกรรมการ บริษัทฯมนีโยบายอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี รวมท้ังเสนอช่ือบุคคล
เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
สามัญประจ�าปี โดยบริษัทฯก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน
เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 
ซ่ึงบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและช่ือ
กรรมการพร้อมข้อมูล ประกอบการพิจารณาล่วงหน้าเป็น
เวลาประมาณ 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 -  
31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯได้ก�าหนดกฎเกณฑ์ให ้
ผูถ้อืหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัซ่ึงถอืหุ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้ ส�าหรับ
การประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอ 
วาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ 

7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ี 
ผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บรษัิทฯได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ 
เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัด 
ส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นก�าหนดทิศทาง
การลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมท้ัง ได้ระบุเกีย่วกบัเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะ และค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบ
ฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นขั้นตอนโดยทั่วไปที่ไม่ยุ่งยาก
ต่อการปฏิบัติ  

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Roles of Stakeholder)  
1. กำรปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำงๆ
บริษัทฯมีการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน  
สิ่งแวดล้อม และผู้ก�ากับดูแล (Regulator) โดยก�าหนดแนวทาง
การปฏบัิตขิองบรษัิท รวมท้ังส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนกังาน
ในการปฎิบัติตามแนวปฎิบัติดังกล่าว ซ่ึงการด�าเนินการต่างๆ 
บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็น
ธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าเพ่ือให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ บริษัทฯ  
มกีารแบ่งลกูค้าท่ีชดัเจนแยกตามกลุม่การด�าเนนิธรุกจิของลกูค้า
และผลิตภัณฑ์หลักท่ีลูกค้าซ้ือ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่ม
ลูกค้าอย่างชัดเจน  โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็นลูกค้า 
walk - in มาซื้อของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯได้จัดแบ่ง
ทีมพนกังานให้ไว้เฉพาะส�าหรบัดแูลลกูค้าท่ีเป็นผูร้บัเหมาตกแต่ง
ภายใน และผู้รับเหมางานยิปซั่ม ซึ่งมักจะรับงานโครงการขนาด
ใหญ่ท่ีต้องการรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานท่ี
ละเอียด บรษัิทฯจงึจดัให้มทีีมเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายท่ีมีประสบการณ์ 
และมีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีดูแล
อย่างใกล้ชิด 

นอกจากนี้ยังมีระบบ Membership Program  ที่จะสานต่อความ
สมัพนัธ์กบัลกูค้าให้ใกล้ชิดมากข้ึน โดยมกีารจดัระดบัแบ่ง 3 กลุม่ 
คือ Platinum ,Gold, Specialist  โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต 
วงเงินแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อ และการช�าระเงิน ซึ่ง
จะได้ราคาพเิศษกว่าราคาปกตติามเงือ่นไขท่ีก�าหนดอย่างชัดเจน 

ในขณะท่ีลกูค้ารายย่อยท่ีมาซ้ือผลติภณัฑ์ของบรษัิท บรษัิทฯกจั็ด
เจ้าหน้าท่ีไว้คอยดแูลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรอืเจ้าหน้าท่ี
ประจ�าศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าสินค้า 
ท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า โดยแผนก Call Centre จะ
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ให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบ 
วงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงานการจัดส่ง ลูกค้า
สามารถสอบถามสถานะของรถจดัส่งได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ลกูค้า
สามารถวางแผนรบัสนิค้าได้อย่างสะดวกมากข้ึน ท้ังนี ้บรษัิทฯมี
ระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็นส่วนหนึ่งของ
ดัชนีชี้วัดผลการท�างาน (KPIs) ของพนักงานด้วย 

ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการพัฒนา application ในการขาย
สินค้า online เพื่อเป็นช่องทางอ�านวยความสะดวกแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การสั่งซื้อ ช�าระค่าสินค้า และบริการจัดส่ง ตลอดจน
สามารถเช็คสถานะการจดัส่งสนิค้าได้ด้วย และเพือ่อ�านวยความ
สะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าท่ีเป็น
ผู้รับเหมาให้ได้รับความรู้ในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ
สามารถสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดย
ทางศูนย์จะมีการอบรมให้กับลูกค้าและผู้ท่ีสนใจ โดยจะจัดการ
ฝึกอบรมขึ้นอย่างสม�่าเสมอ 

สนิค้าของบรษัิทถกูออกแบบมาโดยค�านงึถงึการใช้งานของลกูค้า
เป็นหลัก ดังนั้นสินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการ 
ใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และยังคงความสวยงาม
และแข็งแรงอีกด้วย โดยสินค้าท่ีบริษัทจัดจ�าหน่ายอยู่ในราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพ ซ่ึงบริษัทฯได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า (QC) ก่อนท่ีจะขายทุกช้ิน ดังนั้น ลูกค้าสามารถมั่นใจ
ในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเมื่อ 
ติดตั้งให้แล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warrantee)  
ทุกงานที่บริษัทเป็นผู้ติดตั้งอีกด้วย

บรษัิทยังคงสานสมัพนัธ์ท่ีดกีบัลกูค้ามาโดยตลอด ทุกปีบรษัิทได้
ร่วมงาน TIDA Night  เพ่ือการพบปะสงัสรรค์กบัระหว่างสถาปนกิ  
มณัฑนากร และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย 
นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับลูกค้าโดย 
น�าทีมกลุ่มลูกค้ามัณฑนากรกว่า80 ท่าน ร่วมชมภาพยนตร์ 
ด้วยกันอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 
บริหารกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผล
ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน สม�่าเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี้ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯมีข้ันตอนในการ
คัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบาย 
จดัซ้ือจดัจ้าง ในการคดัเลอืกคูค้่ารายใหม่ต้องผ่านการอนมัุตจิาก
คณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ 

ในกรณีท่ีคู่ค้าท่ีพนักงานฝ่ายจัดซ้ือติดต่อไปหรือคู่ค้าท่ีติดต่อ
มายังฝ่ายจัดซ้ือเข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท 
(Connected Person) ซ่ึงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีความ
สัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะท�าการติดต่อ
เสนอราคาจัดซ้ือจัดจ้างจากคู่ค้ารายนั้น ฝ่ายจัดซ้ือจะต้องแจ้ง
ไปยงัเลขานกุารบรษัิทเพือ่ตรวจสอบขอบเขตการอนมุตัริายการ
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รวมท้ังท่ีประกาศ
เพิ่มเติมในภายหลัง) 

ท้ังนี้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้า
เสร็จสิ้น กรณีบริษัทฯเข้าตกลงเข้าท�ารายการกับคู่ค้าท่ีเข้าข่าย
เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว ฝ่ายจัดซ้ือจะต้องแจ้งราย
ละเอียดรายการให้แก่เลขานกุารบรษัิทเพือ่ท�าการเปิดเผยข้อมลู
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่ประกาศเพิ่มเติม
ในภายหลัง)

ท้ังนี้ บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาท่ีมีต่อคู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู ้ขาย 
หรือเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บน 
พืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย รวม
ทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า  
ผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้  

ส�าหรบัเจ้าหนีธ้นาคารและสถาบนัการเงนิ บรษัิทฯได้ปฎบัิตติาม
เงือ่นไขทางการค้าและสญัญาท่ีตกลงกนั โดยบรษัิทฯยังไม่เคยมี
ปัญหาในเร่ืองการช�าระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู ้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ท่ีให้การสนับสนุนเงินกู ้
แก่บริษัท และสามารถช�าระหนี้คืนตรงตามก�าหนด จนกระท่ัง
บริษัทฯได้รับความเช่ือถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลาย
แห่งมากขึ้น เห็นได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้น และ
ได้รับอัตราดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมท่ีต�่ากว่าอัตรามาตรฐาน
ธนาคาร
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คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจบน
หลักธรรมภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่นแกล้ง
คู่แข่งทางการค้า ด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี 
หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่งทางการค้า ให้ความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคูแ่ข่งทางการค้า มีการตกลงทางการ
ค้าท่ีเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงท�าให้บริษัทฯและคู่ค้าไม่ม ี
ข้อพิพาทและท�าให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พนกังาน : บรษัิทฯได้มีการประชุมพนกังานประจ�าปี เพือ่สือ่สาร
เกีย่วกบันโยบาย วิสยัทัศน์ และทิศทางในการด�าเนนิธรุกจิประจ�า
ปีที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงาน
เพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฎิบัติ บทลงโทษ  
รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทกุคน ซึง่เป็นการปฎิบตัิอย่าง
เท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนักงาน 

บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรท่ีร่วมพัฒนาให้บริษัท
มีความเติบโต ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพข้ึนเป็นประจ�าทุกปี
ข้ึนภายในบริษัทเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน  
อีกท้ังยังได้ดูแลใส่ใจพนักงานท่ีเจ็บป่วยโดยได้มีบัตรประกัน
สุขภาพให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล 

ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความส�าคัญว่าองค์กรจะ
เติบโตได้ด้วยพนักงานท่ีมีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับช้ัน ตั้งแต่ความรู้เร่ือง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู้เร่ืองการติดตั้งสินค้า ตลอดจน
ความรูใ้นเรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงบรษัิทให้ความส�าคญัมาก 
บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆข้ึนมารองรับการ
ท�างานของพนักงาน ท�าให้สามารถควบคุมการท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และได้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การ
ดแูลอย่างใกล้ชิด นอกจากนียั้งได้มพัีฒนาทักษะทางทีมงานขาย 
พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึ้น ตลอด
จนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มี
ศักยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึ้น

นอกจากนี ้บรษัิทฯยังส่งเสริมให้พนกังานมีสมัพนัธ์ภาพท่ีดต่ีอกนั
ระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทฯมีโครงการ
ร่วมทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์เว้นศุกร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับ
ประทานอาหาร

ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีมีถิ่นฐานอยู ่
ต่างจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ บรษัิทฯได้เลง็เห็นความส�าคญัของความ
สมัพนัธ์ในครอบครวัของพนกังาน โดยบรษัิทฯได้ให้พนกังานได้
หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิล�าเนา 
ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่  
ดังนั้นจึงไม่กระทบกับการด�าเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความส�าคัญกับวันเกิดของพนักงาน
แต่ละคน จึงได้ก�าหนดให้วันเกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็น
วันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถท�ากิจกรรมส่วนตัวในวันเกิด
กับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย

สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิต
หลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ 

1. บริษัทฯจะน�าเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และข้ึนรูป 
เพื่อใช้เป็นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน

2. บรษัิทฯจะท�าการแปรรปูอลมูเินยีมเส้น โดยการตดัประกอบ
เป็นบานประตูหน้าต่าง

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื่องจักรท่ีทันสมัย โดยวัสดุ
ท่ีเหลือจากการผลิตสามารถรีไซเคิลแล้วน�ากลับมาใช้ได้อีก  
จึงอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตั้งโรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
(ซึ่งเป็นพื้นที่สีม่วง) ไม่ติดกับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนโดยรอบโรงงาน 

ท้ังนี้ บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จัด
ซ้ือรถบรรทุกซ่ึงใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าด้วย  

สังคมและชุมชน : บริษัทฯเห็นความส�าคัญของเด็ก ซ่ึงต่อไป 
จะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ 
เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ทเนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ
โรงเรียนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประจ�าทุกปี ซ่ึงทาง
โรงเรียนจะน�าเงินมาใช้เพ่ือให้การศึกษา จัดหาอาหารกลางวัน
และรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้บริจาคทุนทรัพย์และร่วมท�ากิจกรรมกับเด็กใน 
สถานสงเคราะห์บ้านมหาเมฆ เป็นประจ�าอีกด้วย

ผูก้�ากบัดแูล : บรษัิทฯได้ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ 
ข้อก�าหนดต่างๆท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิโดย ด�าเนนิงาน
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
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สื่อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความส�าคัญในการสื่อสาร-ติดต่องาน
และให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยบริษัทฯได้จัดจ้างมืออาชีพในการ
ประสานงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่าง
สม�่าเสมอ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท อนึง่ บริษัทฯได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชนโดยมีการท�ากิจกรรมการกุศล 
ร่วมกัน และจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักข่าวขึ้นทุกปี

2. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรท�ำงำน 

บริ ษัทฯให ้ความส�าคัญอย ่าง ย่ิงในเ ร่ืองความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และได้ตระหนัก
ถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากอัคคีภัย ในอันท่ีจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บ 
หรือ สูญเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และ
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆของบริษัท บริษัทจึงก�าหนดให้มีการ
จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และจัด
อบรมหลักสูตรต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน การดับเพลิงขั้นต้น (Fire Drill) 
การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็นประจ�า 
ทุกปี การฝึกซ้อมตามแผนปฏบัิตกิารฉุกเฉินของบรษัิท ตลอดจน
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment) ให้กับพนักงานอีกด้วย 

3. มำตรกำรกำรแจ้งเบำะแส และกลไกมำตรกำรคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบำะแส  

บริ ษัทฯจัดให ้ มีช ่องทางในการแจ ้งเบาะแสและรับเ ร่ือง 
ข้อร้องเรียนของท้ังจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยได้
ก�าหนดกระบวนการ และข้ันตอนในการแจ้งเบาะแส ซ่ึงได้เปิด
เผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน ในกรณท่ีีสงสยัว่าจะมกีารกระท�าผดิ
จรรยาบรรณธรุกจิ การกระท�าผดิกฎหมาย รวมถงึพฤตกิรรมท่ีส่อ
ถงึการทุจรติ หรอืการปฏบัิตท่ีิไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทาง ดงันี้

• ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ

• ส่งทาง E- Mail: whistleblower@buildersmart.com
• โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท  

หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
• ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท

ท้ังนี้ บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและ 
ผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจ�าเป็น  

โดยค�านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะไม่
กระท�าการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน 
ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที ่
ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ
กระท�าการอ่ืนใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การ
จ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ
ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�าผิด 
จรรยาบรรณธุรกิจ การกระท�าผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่
ส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บรษัิทไม่ได้รบัข้อร้องเรยีนใดๆ เกีย่วกบัการไม่เคารพ
ในสทิธพิืน้ฐานของผูถ้อืหุ้น โดยบรษัิทได้มกีารปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)
1. กำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
นอกเหนอืไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงนิหรอืสารสนเทศ 
อ่ืนๆต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆตามเงื่อนไขท่ีกฎหมาย
ก�าหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ
จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนิน
ธุรกิจ คือ

• ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาด 
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

• ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com  
ซึ่งบริษัท น�าส่งข้อมูลงบการเงินทุกครั้งพร้อมกับข้อมูล 
ที่จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต.

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปี (Annual Report)

• ในส่วนของงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นั้น 
บริษัทฯยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะ แต่ได้มอบ
หมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็นผู้ดูแลการติดต่อ
สื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของ
บริษัท คือ 0-2683-4900 
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ในปี 2562 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ 
ผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทาง 
ผู้บริหารของบริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI 
Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
หลายแขนง เช่น ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน์ และ
หนงัสอืพมิพ์ธรุกจิต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางเพิม่เตมิในการให้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทันต่อเวลาอีกด้วย
 
2. กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินว่ามี
ความเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และ ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความ
สมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดท�างบการเงินของ
บรษัิท และเพือ่ให้ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเกดิความเชือ่มัน่ต่อรายงาน
ทางการเงินที่บริษัทจัดท�าขึ้นว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท�า
หน้าท่ีสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการด�าเนิน
งานอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบได้
จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทยังได้จัดท�า รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงิน ซ่ึงครอบคลุมเรื่องส�าคัญ
ตามข้อพึงปฏิบัติส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนท่ีตลาด 
หลักทรัพย์ฯได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจ�าปี  

ในปี 2562 บริษัทฯได้ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความช�านาญใน
วชิาชีพ มคีวามเป็นอิสระ และได้รบัความเห็นชอบจากส�านกังาน 
ก.ล.ต. โดยงบการเงนิของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงือ่นไข 
และถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการ
จัดท�าบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ซึ่งได้มี
การจัดท�าเป็นรายไตรมาส เพ่ืออธิบายในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน และปัจจัยท่ีมีผลต่อฐานะ
การเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ

หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
(Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
สามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ท่ีเป็นประโยชน์
ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระใน

การตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด และ/หรือให้ความ 
เห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุให้แก่กจิการ และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมิน
ความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน  
การบรหิารความเสีย่ง การรายงานทางการเงนิ และมีการตดิตาม
ผลการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ

4.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร  
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม

ของโครงสร้างคณะกรรมการ ซ่ึงก�าหนดให้คณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 
5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน
กรรมการท้ังหมดต้องมถีิน่ฐานอยู่ในราชอาณาจกัร 

 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 
จ�านวน 9 ท่าน ดังนี้  

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน (ร้อยละ44.44)  
- กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ 

55.56) เป็นกรรมการจากภายนอก

 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน  
1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ 

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมี
คุณสมบัติ หลากหลาย โดยเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคุณธรรมและ
จรยิธรรมได้รบัความเช่ือถอืเป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไป 
มีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry 
Knowledge) ด้านบัญชีการเงนิ ด้านการจดัการ และ
ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อการ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทนและบริษัทย่อย บริษัทฯ  
ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระะไปเป็นตาม
ของส�านักงาน ก.ล.ต. 

4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทั
และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็น
ลายลักษณ์อักษร
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4.1.4 กรรมการบรษัิทมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ในการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
จ�านวน 1 ใน 3 ออกจากต�าแหน่ง โดยให้กรรมการ
ท่ีด�ารงต�าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง  
ท้ังนี้ ไม่ได้มีการก�าหนดจ�านวนปีในการด�ารง 
ต�าแหน่งของกรรมการอิสระ หรือก�าหนดจ�านวน 
วาระในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการติดต่อกัน
ได้นานท่ีสุดไว้ แต่จะพิจารณาจากความรู้และมี
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการ
ของบริษัทเป็นส�าคัญ 

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญใน
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะ
กรรมการบริษัท จึงมีนโยบายการด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ปฏบัิตท่ีิด ีโดยก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนจะด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน  
5 บริษัท ส�าหรับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะ 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู ้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในบริษัทอื่นนอก
เหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ี
บริษัทถือหุ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทแล้วเท่านั้น

4.1.6 บรษัิทฯจดัให้มนีโยบายในการไปด�ารงต�าแหน่งเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการ
ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานและการก�าหนดทิศทาง
ในการปฏบัิตงิานของบรษัิทย่อย ท้ังน้ี เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่า บรษัิทฯสามารถตดิตามควบคมุดแูลการด�าเนนิ
งานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ
เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตามหัวข้อ  
“คณะกรรมการชุดย่อย”

4.2 บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
1. ปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถปุระสงค์ ข้อบังคบั

ของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ากับดูแลการบริหาร  
การจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซ่ึงได้
รับมอบหมายให้ด�าเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่า
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามนโยบายท่ี 
คณะกรรมการก�าหนด

3. มอี�านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
หนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต�าแหน่งอ่ืนใด ให้ด�ารง
ต�าแหน่งภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการอาจก�าหนดข้ึน 
และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรอืก�าหนดอ�านาจให้แก่
บุคคลดังกล่าวนั้น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็น
อ�านาจท่ีตามกฎหมายหรอืตามข้อบังคบับรษัิทมิได้ก�าหนด
ไว้ว่าเป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น

4. มีอ�านาจเลือกตั้งกรรมการจ�านวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการ
บริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะท่ีปรึกษาอ่ืนใด
ตามความเหมาะสมเพื่อด�าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือหลายหลายก็ได้

5. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมก�ากับดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดท�ารายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนด

6. มีหน้าที่ก�ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและด�าเนินการร่วมและ
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

7. มหีน้าท่ีจดัให้มกีารจดัท�ารายงานทางการเงนิและต้องจดัให้
มผีูส้อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรอื สอบทานรายงานทางการ
เงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. ด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษัิทในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ 
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
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(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ 
บางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการ 
ให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ี
ส�าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับ
บุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก�าไร
ขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ 
ข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ก�ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการท�ารายการ
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4.3 อ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจก�าหนดนโยบายและอนุมัติเรื่อง
ต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อ
บังคบับรษัิท และมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น ซ่ึงรวมถงึการก�าหนดและ
ทบทวนวสิยัทัศน์ กลยุทธ์ในการด�าเนนิงาน แผนงบประมาณและ
แผนการด�าเนนิงานธรุกจิประจ�าปี การตดิตามและประเมนิผลการ 
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ และการดูแลรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกจิการ การแบ่งแยก  
กิจการ และการเข้าร่วมทุน

สรุปอ�ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำร , กรรมกำรบริหำร
และผู้บริหำร (เฉพำะรำยกำรท่ีมีนัยส�ำคัญ)
รายการธุรกรรมการค้าปกติ : 
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิาร เป็นผูมี้อ�านาจ 
พิจารณาและบริหารงานในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม
ปกตขิองบรษัิท แต่ถ้าขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท  
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป

รายการธุรกรรมซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ : 
การซ้ือขายอสงัหารมิทรพัย์ใดๆของบรษัิทให้อยู่ในดลุยพนิจิของ
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :  
ถ้าขนาดของเงินให้กู้ยืมสะสมรวมกันมากกว่า 30 ล้านบาทให้ 
อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถ้าน้อยกว่า 30 ล้านบาทให้
อยู่ในดลุยพนิจิของกรรมการบรหิาร โดยการให้กูแ้ต่ละครัง้จะต้อง
ชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง

รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารมีอ�านาจท่ีจะ
แต่งต้ังและเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้มีอ�านาจลงนามกระท�าการแทน
บริษัทเพื่อเปิดและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และ
ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว 
เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้แล้ว

รายการกู้ยืมและค�้าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการท�ารายการกู้ยืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้การค�้าประกันโดยบริษัท  
บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด(มหาชน) 

วงเงินใหม่ :  
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ารายการ 
วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) :  
ไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ารายการ
การค�้าประกันโดยบริษัทฯ : 
ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนท�ารายการ
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รายการ
(ต่อครั้ง)

คณะกรรมการ
บริษัท  

(Board of 
Directors)

คณะกรรมการ
บริหาร 

(Executive 
Committee)

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
(CEO)

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบัญช ี

และการเงิน 
(CFO)

ผู้อ�านวยการฝ่าย

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 x

เงินลงทุน / เงินฝาก เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติ

เปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคาร
และสถาบันการเงิน

x x

กู้ยืมและค�้าประกันของบริษัทและ
บริษัทย่อย

x

อนึ่ง ในกรณีท่ีบริษัทฯหรือบริษัทย่อยเข้าท�ารายการกับบุคคล
ท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท อ�านาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ ์
การท�า “รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ. 
หลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ด้วย

ในกรณท่ีีบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อยท�ารายการซ้ือหรอืขายสนิทรพัย์ 
อ�านาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การท�า “รายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของพรบ. 
หลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.20/2551 และ
ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ืองการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ด้วย

4.4 กำรประชุมคณะกรรมกำร  
4.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตารางการ

ประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการ
แต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล ่าว เพ่ือให ้
กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
โดยมีก�าหนดการประชุมขั้นต�่าจ�านวน 4 ครั้งต่อปี 
ซ่ึงเหมาะสมกับการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม 
อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�าเป็น ทั้งนี้ 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
จะร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม และ
กรรมการบรษัิทแต่ละคนมคีวามเป็นอิสระท่ีจะเสนอ
เรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 
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 ในปี 2562 บรษัิทฯจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษัิท 
จ�านวน 4 ครั้ง กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมอย่าง 
สม�า่เสมอ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏในหัวข้อ” คณะกรรมการ”

4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ
โดยมีรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่าง
ชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการ
บริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย  
5 วนัท�าการ เพือ่ให้กรรมการบรษัิทได้มเีวลาศกึษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น
วาระเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบรษัิทจะจดัส่ง
เอกสารให้ทันอย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)

4.4.3 การวนิจิฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่มี
เสียงหนึ่ง ในการลงคะแนนกรรมการซ่ึงมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจาก
นี ้บรษัิทฯยังได้ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชุม
ข้ันต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน
ที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน กรรมการทั้งหมด

4.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่าย
บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัท
จะอภิปรายปัญหาส�าคัญอย่างรอบคอบโดยท่ัว
กัน รวมท้ังประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริษัทสนับสนุนให้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อช้ีแจงและให้ข้อมูลเพิ่ม
เตมิในฐานะท่ีเกีย่วข้องกบัวาระท่ีเสนอโดยตรง รวม
ท้ังกรรมการบรษัิทสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
จากเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีที่จ�าเป็น
คณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของท่ี
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอกได้

4.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงมีรายละเอียด 
เช่น ชื่อกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและลาประชุม 
สรุปสาระส�าคัญและประเด็นท่ีมีการอภิปราย และ
มติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด โดย
บริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีดี
และรัดกุม

4.5 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้รหิาร ไม่เป็นบุคคล
เดียวกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ 
กับฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาท อ�านาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออก 
จากกันอย่างชัดเจน โดยท�าหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

1. ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์
ประกอบที่เหมาะสม

2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการเรียกประชุม
คณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมูลอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อน
การประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได ้
อย่างหมาะสม

3. ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ 
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

4. เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติท่ีประชุมและสิ่ง 
ที่จะต้องด�าเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัท
ทุกคนอภปิราย แลกเปลีย่นความคดิเห็นได้อย่างเตม็ท่ี เป็น
อิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

6. ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

7. เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้ 
เหมาะสม รวมท้ัง เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความ 
คิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม 
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
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8. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามนโยบาย
บริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม
และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และก�ากับดูแลให้มีการเปิด
เผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็น
ผู ้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร และระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

10. ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
โดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัท
แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

ส่วนอ�านาจหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายหน้าท่ีให้เป็นผู้มีอ�านาจด�าเนินการต่างๆ 
แทนบริษัทตามหนังสือมอบอ�านาจของบริษัทซ่ึงสามารถสรุป
สาระส�าคัญ ได้ดังนี้

1. การด�าเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมัติเงิน 
กู้ยืมระหว่างกันตามอ�านาจอนุมัติ และดูแลค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินการตามท่ีก�าหนดให้ด�าเนินการตามเงื่อนไข 
ที่บริษัทก�าหนด

2. การท�านิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนาม
ของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติอนุมัติ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

3. การท�าการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอืน่ ๆ  ตาม
ความจ�าเป็นและสมควรกับลูกจ้าง

4. การแต่งตั้งทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย

5. การกระท�าการในนามของบริษัทและการกระท�าการแทน
บริษัทในกิจการใดๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ 

6. การแต่งตั้ง และโยกย้ายผู้รับมอบอ�านาจช่วง หรือตัวแทน

7. ซ่ึงการมอบอ�านาจดงักล่าวจะไม่เป็นการมอบอ�านาจท่ีท�าให้
ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการท่ีผู้รับมอบอ�านาจ
หรอืบุคคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจ
มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับรษัิทหรอื
บริษัทย่อย

4.6 กำรประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
บริษัทฯมีการจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรร
หาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมิน ท้ังนี้ สรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถือเป็น
ข้อมูลลับเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยการประเมินการ
ปฏิบัตงิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารมหีลกัเกณฑ์การประเมิน
เกี่ยวข้องกับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของ
บริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�าไป
พิจารณาก�าหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน 

4.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริษัทฯมีนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็น
ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และน�าเสนอขออนุมัติจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1. มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

2. ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจ สามารถรักษา
กรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้

3. องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และ
ง่ายต่อการเข้าใจ

4. เป็นอัตราท่ีเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน
อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร : คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู ้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน  
ซ่ึงประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนัส และเบ้ียประชุม 
ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ใช้ข้อมูลการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจริงในช่วงเดือนมกราคมถึง
เดอืนธนัวาคม ในการประเมินผลงานดงักล่าว ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูส้ือ่สาร
ผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบต่อไป  
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ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทฯได้ก�าหนด
ค่าตอบแทนของผู ้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ  
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ 
Key Performance Indicators (KPIs) ทั้งนี้ บริษัทฯมีการเปิด
เผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและ 
ผู้บริหาร” 

4.8 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร  
บริษัทฯส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ 
การให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

ส�าหรับกรรมการท่ีเพิ่งเข้ารับการด�ารงต�าแหน่ง บริษัทฯจะจัด
ปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ได้รับทราบถึงหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการท�าหน้าท่ี โดยมีการ
อบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

บริษัทฯให้ความส�าคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการ
ทุกท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ 
เช่น หลักสูตรซ่ึงจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

ในปี 2562 มีการส่งกรรมการและผู้บริหาร จ�านวน 2  ท่านเข้า
อบรม รายละเอียดดังนี้ 

ผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ CTO (Chief Transformation Officer)

นางสาวมิศรา วงศ์สินศิริกุล CFO in Capital Markets

4.9 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร 
ระดับสูงสุด

บรษัิทฯมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ข้ึนมาท�าหน้าท่ีโดยเฉพาะ ท้ังนี้บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็น
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (รวมท้ังท่ีจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลงั) และต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อก�าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของ

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน 
ต้องไม่มีประวัติกระท�าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก่อนวันแต่งตั้ง รวมท้ังไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็น
บุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนข้อบังคบั ระเบียบ ประกาศ  
ค�าสัง่ มตคิณะกรรมการ หรอืข้อตกลงการจดทะเบียนหลกัทรพัย์
กบัตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนหนงัสอืเวยีนท่ีตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน

หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
(Internal Control and Risk Management)
กำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
บรษัิทฯให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน และการตรวจ
สอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้บริหารด�าเนินการก�ากับดูแล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวน
ความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน การวเิคราะห์ และบรหิาร
จัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ 
ควบคูไ่ปกบัการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัและการตดิตามดแูลให้มี
การปฏบัิต ิตลอดจนก�ากบัมิให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ป้องกนัมิให้เกดิการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ เพือ่ให้กจิการของ
บริษัทสามารถด�าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท 
และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

ของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรือที่เป็นสาระ
ส�าคัญซ่ึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และ
ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาโดยอาศัย
ต�าแหน่งหน้าท่ี หรอือยู่ในฐานะท่ีมสีามารถล่วงรูข้้อเท็จจรงิ  
อันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลัก
ทรัพย์ และเข้ามาท�าการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัย 
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนท่ีข้อเท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิด
เผยต่อประชาชน ซ่ึงถือเป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืน 
และเป็นการซ้ือขายท่ีไม่เป็นธรรม บริษัทถือเป็นความผิด 
ทางวินัยตามข้อบังคับการท�างานของบริษัท โดยจะ
พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วย
วาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจน
การเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก  
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

2. บริษัทฯมีข้อก�าหนดเก่ียวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลง
ข้อมลูส�าคญัของกรรมการและผูบ้รหิาร อาทิ ข้อมลูเกีย่วกบั 
ญาติพ่ีน้อง การเข้าไปเป็นผู ้ถือหุ้นในนิติบุคคลอ่ืนใด 
หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนใด เป็นต้น  



78 รายงานประจำาปี 2562

ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารจะต้องแจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมูล
ส�าคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากมี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
ข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมท้ังได้มีข้อก�าหนดให้กรรมการและ 
ผู ้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีท่ีบริษัทมีการ
พิจารณาเข้าท�าธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน
หรือเป็นรายการท่ีมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด�าเนินการตามกฎเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป

3. บริษัทฯก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยแนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และข้อก�าหนด
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
ข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัททุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
ซ่ึงบรษัิทก�าหนดให้เลขานกุารบริษัทเป็นผูรั้บผดิชอบในการ
ติดตามข้อมูลดังกล่าว 

4. คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทางเพือ่ไม่ให้กรรมการ 
หรือผู้บริหารท่ีมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม 
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว 
โดยก่อนเริ่มประชุมทุกครั้งประธานกรรมการจะแจ้งให้
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
และกรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระดังกล่าว  

5. บรษัิทฯมีโครงสร้างการถอืหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการ
ระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นเกือบท้ังหมดเป็นการท�ารายการตาม
ปกติ ธุรกิจ  

6. บริษัทฯยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข ้อก�าหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์ 
การท�า รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือ 
จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

หมวดที่ 6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�าหนดนโยบายห้ามมิ
ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับช้ัน แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท  
หรือการด�าเนินธุรกรรมส�าคัญ ได้แก่ รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

และ/หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท โดย
ก�าหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณา
และอนมัุตริายการ หรอืธรุกรรม จะต้องปฏบัิตติามระบบควบคมุ
ภายในเกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และข้อก�าหนดของ 
หน่วยงานที่ก�ากับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7  จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษัทได้สนันสนุนให้พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทด�าเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณท่ีด ี 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างเป็นนโยบายจริยธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติส�าหรับ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ยึดม่ันเป็นแนวทาง
ปฏบัิตด้ิวยความรบัผดิชอบ ความซ่ือสตัย์ สจุรติ ยุตธิรรม รกัษา
ความลบั คณุธรรมในวชิาชีพ และการปฏบัิตติามกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก ่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การคอร์รัปช่ันการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ
เอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท  
ท้ังทางตรงและทางอ้อมเพือ่ให้ได้มาหรอืคงไว้ซ่ึงธรุกจิหรอืข้อได้
เปรียบทางการแข่งขัน 

ท้ังนี้บริษัทได้เปิดช่องทางในการรับข้อมูล,ข้อร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสพฤตกิรรมท่ีส่อถงึการทุจรติ เพือ่ให้พนกังานและผูม้ส่ีวน
เกีย่วข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสยั โดยม่ันใจได้ว่าผูแ้จ้ง
เบาะแสได้รบัการคุม้ครอง โดยไม่ถกูลงโทษหรอืโยกย้ายท่ีไม่เป็น
ธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย โดย
บริษัทฯได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออก
เสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดย
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่
ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การ
ท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การท�ารายการส�าคัญอ่ืนๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และ
การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ 
เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและน�ามาจัดท�างบการเงินรวม
ได้ทันตามก�าหนด


