1. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการและปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ดี ีเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับบริษทั
ฯไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ , ผูม้ ีส่วนได้เสีย, คณะกรรมการ, คณะผูบ้ ริหาร บุคลากรของบริษัท และสังคม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะ
ดาเนินการประเมิน ทบทวน ปรับปรุง นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นประจาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิตาม
ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคลากรทุกระดับชัน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดไว้ ดังนี ้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable
Treatment of Shareholders)
1. การปกป้ องสิทธิของผู้ถือหุน้
1.1 บริษัทฯให้ความสาคัญกับการปกป้องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ได้แก่ การมีส่วน แบ่งใน
กาไรของบริษัท การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่ ง ตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่ มี ผลกระทบต่ อบริษั ท เช่ น การจัดสรรเงิ นปั นผล การแก้ไข
วัตถุประสงค์บริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการ เป็ นต้น
1.2 บริษัทฯคานึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยได้ดแู ลผูถ้ ือหุน้ มากกว่าสิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ขอ้ มูลสาคัญที่เป็ น
ปั จจุบนั ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดาเนินงาน
ทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯได้กาหนดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และ
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ (หากจาเป็ น) ทัง้ นี ้ บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้รบั ทราบเป็ นการทั่วไป ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตอบคาถามในที่ประชุม เป็ นประจา
ทุกครัง้
3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
3.1 บริษัทฯมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นผู้
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการ

ประชุมล่วงหน้า และได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
3.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดย
ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วัตถุประสงค์ และเหตุผล
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียด
ของเอกสารที่ผถู้ ือหุน้ จะต้องนามาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม
3.3 บริษัทฯส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยได้นาเสนอเรื่องที่สาคัญให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิและบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับบริษัท
3.4 ในหนังสือเชิญประชุมมีวาระการประชุมที่สาคัญเป็ นเรื่องๆอย่างชัดเจน เพื่อนาเสนอผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิเป็ น ประจาทุก
ปี ได้แก่
- วาระการแต่งตัง้ คณะกรรมการ: บริษัทฯกาหนดวิธีการให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยได้ให้รายละเอียด
ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการ แยกเป็ นบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการที่แต่ละท่าน
ด ารงต าแหน่ ง (กรณี เ สนอแต่ ง ตั้ง กรรมการรายเดิ ม ) โดยการเสนอแต่ ง ตั้ง ดัง กล่ า วได้ผ่า นการพิ จ ารณากลั่น กรองโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ จานวนเงินค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูส้ อบบัญชี สานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าตอบแทน จานวนปี ท่ีทาหน้าที่ ให้บริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ เหมาะสม
ของค่าสอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล: บริษัทฯได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรและทุนสารองตามกฎหมาย
จานวนเงินปั นผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบอ้างอิงกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และการกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อกาหนดสิทธิในการรับเงินปั นผล โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. การอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทัง้ นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และรายย่อย
เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเลือกสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เดินทางสะดวก โดยสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะ มีรถไฟฟ้า
BRT ผ่าน และใกล้สานักงานบริษัท โดยปรกติ บริษัทฯจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ ตัง้ อยู่ท่ีอาคาร
เอสวีซิตี ้ ซึ่งภายใต้การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ประสานกับโรงแรมจัดพืน้ ที่การประชุม โดยจัดให้มี

จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าสถานที่ประชุม มีการตรวจวัดอุณหภูมิ scan QR code ไทยชนะ ทา
แบบคัดกรองฯ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1-2 เมตร ในบริเวณจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และจัดที่น่ งั ในห้อง
ประชุมแบบจากัดผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่เกิน 40 ที่น่งั และถ่ายทอดการประชุมผ่านโทรทัศน์วงจรปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ รับชมภายนอกห้อง
ประชุม
4.2 บริษัทฯเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง โดยไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
สายโดยได้อานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
4.3 บริษัทฯ ให้สิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนได้ตงั้ แต่วาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติเป็ นต้นไป
5. การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
5.1 ก่อนเริ่มการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจะแนะนาคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน ให้ท่ปี ระชุมทราบ และชีแ้ จงกฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม รวมทัง้ ขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ
5.2 บริษัทฯได้จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความ คิดเห็น
และตัง้ คาถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผูบ้ ริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสาคัญกับทุก
คาถาม แล้วจึงให้ท่ปี ระชุมออกเสียงลงมติในวาระนัน้ ๆ
5.3 บริษัทฯดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้ มูล สาคัญ
เพิ่มเติมในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างกะทันหัน และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้าใน
ที่ประชุม
5.4 บริษัทฯมีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กรณีท่มี ีขอ้ โต้แย้งในภายหลัง และ
ในกรณีท่ีวาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถแต่งตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
6. การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
6.1 บริษัทฯมีการเปิ ดเผยมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิ ดเผยบน
เว็บไซต์ของบริษัทภายในวันเดียวกับวันประชุมผูถ้ ือหุน้
6.2 หลังจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติจ่ายเงินปั นผล บริษัทฯได้ประสานงานกับบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ ไทย)
จ ากัด ซึ่ง เป็ น นายทะเบี ยนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า ผู้ถื อหุ้น ได้รับสิ ท ธิ เงิน ปั น ผลอย่ างถูก ต้อ งครบถ้วน ทั้งนี ้

คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลภายหลังจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ อนุมตั ิแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและ
ตาแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถ้ ือหุน้ คาชีแ้ จงของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ มติท่ปี ระชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็ นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจานวนบัตรเสีย(ถ้า
มี) โดยได้จดั ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั นอกจากนี ้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทอีก
ด้วย
7. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทให้ความสาคัญและดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาเนินการต่างๆ ดังนี ้
7.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอานวยความสะดวก
ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่ วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี โดยบริษัทฯกาหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนเผยแพร่ผ่านตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้แก่ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและชื่อกรรมการพร้อมข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาล่วงหน้าเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้กาหนดกฎเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือ
หุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได้
7.2 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ี ผถู้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ มอบฉันทะให้บคุ คลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะใน
รู ปแบบที่ผู้ถือหุ้นกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ข.) รวมทั้ง ได้ระบุเกี่ ยวกับ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
คาแนะนาขัน้ ตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนโดยทั่วไปที่ไม่ย่งุ ยากต่อการปฏิบตั ิ
สาหรับในปี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงได้ออกมาตราการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผูเ้ ข้าประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี (กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก่อนการประชุม บริษัทได้ขอความร่วมมือถือหุน้ มอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยตัวเอง และเปิ ดช่องทางให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่ง
คาถามล่วงหน้า

หมวดที่ 2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)
1. การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
บริษัทฯมีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ หรือผูค้ า้ /ผูข้ าย หรือเจ้าหนี ้ พนักงาน สังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และผูก้ ากับดูแล (Regulator) โดยกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิของบริษัท รวมทัง้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในการปฎิบตั ิตามแนวปฎิบตั ิดงั กล่าว ซึ่งการดาเนินการต่างๆ บริษัทฯเคารพสิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี ้
ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจน เป็ นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความ
มั่นใจให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ บริษัทฯมีการแบ่งลูกค้าที่ชดั เจนแยกตามกลุ่มการดาเนินธุรกิจของ
ลูกค้าและผลิตภัณฑ์หลักที่ลกู ค้าซือ้ และมีให้สิทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลูกค้าในทุก
ระดับไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่ซ่งึ เป็ นลูกค้าหลัก หรือรายย่อยที่เป็ นลูกค้า walk – in มาซือ้ ของที่หน้าร้านของบริษัท โดยบริษัทฯได้
จัดแบ่งทีมพนักงานให้ไว้เฉพาะสาหรับดูแลลูกค้าที่เป็ น ผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน และผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง ซึ่งมักจะรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ท่ตี อ้ งการรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่ละเอียด บริษัทฯจึงจัดให้มีทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่
มีประสบการณ์ และมีความรูค้ วามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างดีดแู ลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนีย้ งั มีระบบ Membership Program ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ใกล้ชิดมากขึน้ โดยมีการจัดระดับแบ่ง 3
กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist โดยแต่ละระดับจะได้เครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กับประวัติการซือ้ และการชาระ
เงิน ซึ่งจะได้ราคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่กาหนดอย่างชัดเจน
ในขณะที่ลูกค้ารายย่อยที่มาซือ้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
เจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ Gyproc Centre ซึ่งจะทาหน้าที่ให้คาแนะนาสินค้าที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยแผนก
Call Centre จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้าในด้านการเช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบวงเงิน แจ้ง promotion และติดต่อประสานงาน
การจัดส่ง ลูกค้าสามารถสอบถามสถานะของรถจัดส่งได้ตลอดเวลา เพื่อให้ลกู ค้าสามารถวางแผนรับสินค้าได้อย่างสะดวกมาก
ขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯมีระบบการวัดความพึงพอใจของลูกค้า และจัดเป็ นส่วนหนึ่งของดัชนีชีว้ ดั ผลการทางาน (KPIs) ของพนักงาน
ด้วย
นอกจากนี ้ บริษัทฯยังได้จดั ให้มีศูนย์ฝึกอบรมกับลูกค้าที่เป็ นผูร้ บั เหมาให้ได้รบั ความรูใ้ นการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ
สามารถสอบถามปั ญหาเกี่ยวกับการใช้สินค้าได้ตลอดเวลา โดยทางศูนย์จะมีการอบรมให้กบั ลูกค้าและผูท้ ่สี นใจ โดยจะจัดการ
ฝึ กอบรมขึน้ อย่างสม่าเสมอ
สินค้าของบริษัทถูกออกแบบมาโดยคานึงถึงการใช้งานของลูกค้าเป็ นหลัก ดังนัน้ สินค้าของบริษัทจึงถูกออกแบบให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน สะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ และยังคงความสวยงามและแข็ง แรงอีกด้วย โดยสินค้าที่บริษัทจัดจาหน่ายอยู่ในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯได้ทาการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิน้ ดังนัน้ ลูกค้าสามารถมั่นใจใน

คุณภาพสินค้าของบริษัทได้ นอกจากนีส้ ินค้าของบริษัทเมื่อติดตัง้ ให้แล้ว ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้า (Warrantee) ทุก
งานที่บริษัทเป็ นผูต้ ิดตัง้ อีกด้วย
บริษัทยังคงสานสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทุกปี บริษัทได้ร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กับระหว่างสถาปนิก มัณฑนากร
และสมาชิกของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย อย่างสม่าเสมอ นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้จดั กิจกรรมเชิญลูกค้าเยี่ยมชมโชว์
รูมและโรงงานเพื่อดูการใช้งานจริงของสินค้าและการผลิต เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กบั ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ โดยปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม บริหาร
กิจการให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วน นอกจากนี ้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี้ : บริษัทฯมีขนั้ ตอนในการคัดเลือกคู่คา้ อย่างชัดเจน เป็ นรูปธรรม เป็ นไปตามนโยบายจัดซือ้
จัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่คา้ รายใหม่ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รบั มอบหมายให้
พิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างโดยเฉพาะ
ในกรณี ท่ี คู่คา้ ที่พ นัก งานฝ่ ายจัดซือ้ ติด ต่อไปหรือ คู่ค ้าที่ติ ดต่อ มายังฝ่ ายจัดซือ้ เข้า ข่ายเป็ น บุค คลที่ เกี่ ยวโยงกันกับบริษัท
(Connected Person) ซึ่งเป็ นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ก่อนจะทาการติดต่อเสนอราคาจัดซือ้ จัดจ้างจากคู่คา้ รายนัน้ ฝ่ ายจัดซือ้ จะต้องแจ้ง
ไปยังเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนุมตั ริ ายการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทัง้ ที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)
ทัง้ นี ้ หากภายหลังการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการค้าเสร็จสิน้ กรณีบริษัทฯเข้าตกลงเข้าทารายการกับคู่คา้ ที่เข้าข่าย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว ฝ่ ายจัดซือ้ จะต้องแจ้งรายละเอียดรายการให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อทาการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทัง้ ที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง)
ทั้งนี ้ บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้ หรือผูค้ า้ /ผูข้ าย หรือเจ้าหนีท้ ุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย รวมทัง้ ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่คา้
ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรือเจ้าหนี ้
สาหรับเจ้าหนีธ้ นาคารและสถาบันการเงิน บริษัทฯได้ปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกัน โดยบริษัทฯยังไม่เคย
มีปัญหาในเรื่องการชาระเงิน บริษัทฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนีท้ ่ใี ห้การสนับสนุนเงินกูแ้ ก่
บริษัท และสามารถชาระหนีค้ ืนตรงตามกาหนด จนกระทั่งบริษัทฯได้รบั ความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง

มากขึน้ เห็นได้จากบริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึน้ และได้รับอัตราดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมที่ต่ากว่าอัตรามาตรฐาน
ธนาคาร
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการดาเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่น
แกล้งคู่แข่งทางการค้า ดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สจุ ริตเพื่อทาลายคู่แข่งทางการค้า ให้
ความเสมอภาคและเป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า มีการตกลงทางการค้าที่เอือ้ ประโยชน์ซ่งึ กันและกัน ซึ่งทาให้บริษัทฯและคู่คา้
ไม่มีขอ้ พิพาทและทาให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
พนักงาน : บริษัทฯได้มีการประชุมพนักงานประจาปี เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ และทิศทางในการดาเนินธุรกิจ
ประจาปี ท่ีชัด เจนให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ และมีคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึง ปฎิ บัติ
บทลงโทษ รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งเป็ นการปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียม เปิ ดเผยและเป็ นธรรมกับพนักงาน และ
พนักงานทุกคนได้ลงนามแบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลากรที่ร่วมพัฒนาให้บริษัทมีความเติบโต ดังนัน้ บริษัทฯจึงได้ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน โดยจัดให้มีมีบตั รประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในกรณีท่ีตอ้ งเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล และจัดหาหน้ากากผ้า
แจกให้พนักงานทุกคน และติดตัง้ เครื่องกรองอากาศภายในสานักงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5
ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความสาคัญว่าองค์กรจะเติบโตได้ดว้ ยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตัง้ แต่ความรู เ้ รื่องสินค้าและผลิตภัณฑ์ ความรู เ้ รื่องการติดตัง้ สินค้า ตลอดจน
ความรูใ้ นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบริษัทให้ความสาคัญมาก บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ โดย
มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆขึน้ มารองรับการทางานของพนักงาน ทาให้สามารถควบคุมการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ และได้มีการจัดฝึ กอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ให้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนีย้ ัง ได้มีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึน้
ตลอดจนได้พฒ
ั นาทักษะการบริหารงานของพนักงานระดับกลางให้มีศกั ยภาพในการควบคุมดูแลงานมากขึน้
นอกจากนี ้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้พนักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัท โดยจัดให้มีหอ้ ง
รับประทานอาหารเพื่อให้พนักงานและผูบ้ ริหารได้พบปะสังสรรค์กันระหว่างพักรับประทานอาหาร และบริษัทได้จดั หาอาหาร
สาเร็จรูปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กบั พนักงานได้รบั ประทานเป็ นอาหารว่าง นอกจากนีบ้ ริษัทยังมีรา้ นเครื่องดื่มสวัสดิการพนักงาน
ราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกเครื่องดื่มด้วยตัวเองอีกด้วย
ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นบุคลากรที่มีถ่ินฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็ นส่วนใหญ่ บริษัทฯได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทฯได้ให้พนักงานได้หยุดยาวประมาณ 5-6 วัน เพื่อได้เดินทางกลับถิ่นฐาน
ภูมิลาเนา ซึ่งจะเป็ นช่วงเวลาสอดคล้องกับวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงไม่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัท

นอกจากนี ้ บริษัทฯยังให้ความสาคัญกับวันเกิดของพนักงานแต่ละคน จึงได้กาหนดให้วนั เกิดของพนักงานงานแต่ละคนเป็ น
วันหยุดพิเศษ พนักงานจึงสามารถทากิจกรรมส่วนตัวในวันเกิดกับครอบครัวของตนเองได้อีกด้วย
สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินค้าของบริษัทมีกระบวนผลิตหลักๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ
1. บริษัทฯจะนาเหล็กเส้นไปผ่านกระบวนการรีด และขึน้ รูป เพื่อใช้เป็ นโครงคร่าวผนังและฝ้าเพดาน
2. บริษัทฯจะทาการแปรรูปอลูมิเนียมเส้น โดยการตัดประกอบเป็ นบานประตูหน้าต่าง
ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใช้เครื่องจักรที่ทนั สมัย โดยใช้วสั ดุท่ีสามารถรีไซเคิลแล้วนากลับมาใช้ได้อีก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่ตงั้ โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (พืน้ ที่สีม่วง) ไม่ติด
กับเขตชุมชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯให้ความสาคัญกับการใช้พลังงานสะอาดจึงได้จดั ซือ้ รถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซ NGV มาใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กบั ลูกค้า
ด้วย
สังคมและชุมชน
บริษัทฯเห็นความสาคัญของเด็ก ซึ่งต่อไปจะเป็ นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิ เดอะ โบว์มอนท์ พาร์ท
เนอร์ชิพ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ ายของโรงเรียนโบว์มอนท์ จังหวัดชัยภูมิ เป็ นประจาทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนจะนาเงินมาใช้เพื่อให้
การศึกษา จัดหาอาหารกลางวันและรถรับส่งให้กับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้บริจาคทุนทรัพย์
และร่วมทากิจกรรมกับเด็กในสถานสงเคราะห์บา้ นมหาเมฆอีกด้วย
ผู้กากับดูแล : บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกาหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดย
ดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สื่อมวลชน : บริษัทฯได้ให้ความสาคัญในการสื่อสาร-ติดต่องานและให้ข่าวกับสื่อมวลชน มีการให้ข่าวอย่างสม่า เสมอ โดยมี
การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้องและเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของบริษัท
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทฯให้ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และได้ตระหนักถึงผลที่
เกิดขึน้ จากอัคคีภยั ในอันที่จะทาให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ สูญเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ และเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆของบริษัท บริษัทจึงกาหนดให้มีการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั การอพยพหนีไฟ และจัดอบรมหลักสูตร
ต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น การอบรม สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน การดับเพลิงขัน้ ต้น (Fire Drill) การฝึ กซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็ นประจาทุกปี การฝึ กซ้อมตาม

แผนปฏิบตั ิการฉุกเฉินของบริษัท ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) ให้กบั
พนักงานอีกด้วย
3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องข้อร้องเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยได้กาหนด
กระบวนการ และขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้เปิ ดเผยไว้ใน website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดให้มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในกรณีท่สี งสัยว่าจะมีการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อ
ถึงการทุจริต หรือการปฏิบตั ิท่ไี ม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทาง ดังนี ้
o ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือ
o ส่งทาง E- Mail: whistleblow@buildersmart.com
o โทรศัพท์ ถึง เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-683-4900 ต่อ 408
o ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทฯมีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียน โดยจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ อ้ งเรียนและผู้
ถูกร้องเรียนเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภั ย และความเสียหายของผูร้ ายงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯจะไม่กระทาการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่
ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรื อ
กระทาการอื่นใดที่มีลักษณะเป็ นการปฏิ บัติอ ย่างไม่เ ป็ นธรรมต่อ ผู้แจ้งเบาะแส ผู้รอ้ งเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการฝ่ าฝื นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไม่
เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระทาผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึง
การทุจริต การปฏิบตั ิอย่างไม่เท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
1. การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือไปจากการเปิ ดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆต่อสาธารณะผ่าน
ช่องทางต่างๆตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนัน้ บริษัทฯจะเปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีเ้ พื่อ
แสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ คือ
1) ข้อมูลเผยแพร่และข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
2) ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ www.setsmart.com ซึ่งบริษัท นาส่งข้อมูลงบการเงินทุกครัง้ พร้อมกับข้อมูลที่
จัดส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
3) รายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงาน 56-1 One Report

4) ในส่วนของงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) นัน้ บริษัทฯยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ มาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ เป็ นผูด้ แู ลการติดต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ท่หี มายเลขโทรศัพท์ของบริษัท คือ 0-2683-4900
บริษัทฯได้เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ และผูท้ ่ีสนใจทั่วไป ได้มีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากทางผูบ้ ริหารของ
บริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด นอกจากนี ้
บริษัทฯยังได้ให้ขอ้ มูลข่าวสารผ่ านสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ธุรกิจ
ต่างๆ เพื่อเป็ นช่องทางเพิ่มเติมในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ทนั ต่อเวลาอีกด้วย
2. การจัดทารายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ี รบั รองโดยทั่วไป และ ใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่า
เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทางบการเงินของบริษัท และเพื่อให้ผมู้ ีส่วน
ได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทจัดทาขึน้ ว่า เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น คณะกรรมการบริษัทจึง
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง เพียงพอ
รวมทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทยังได้จดั ทา รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสาคัญตามข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้เสนอแนะไว้ ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
บริษัทฯได้ให้ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญในวิชาชีพ มีความเป็ นอิสระ และได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบริษัทได้รบั การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามหลักการ
บัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯได้มีการจัดทาบทรายงานการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร (MD&A) จัดทาเป็ นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน และปั จจัยที่มีผลต่อฐานะการเงิน รวมทัง้ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ที่เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
โดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกาหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการ
ติดตามผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินฐานอยู่ใน
ราชอาณาจักร
โดยปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 ท่าน ดังนี ้
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 3 ท่าน (ร้อยละ 37.50)
- กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 5 ท่าน (ร้อยละ 62.50) เป็ นกรรมการจากภายนอก
บริษัทมีกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ ให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ หลากหลาย โดย
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมได้รบั ความเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความ
หลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะด้านต่างๆ เช่น ด้านภาวะอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ด้านบัญชีการเงิน
ด้านการจัดการ และด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯกาหนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระไปเป็ นตามของสานักงาน ก.ล.ต.
4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.1.4 กรรมการบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ นประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3
ออกจากตาแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทั้งนี ้ ไม่ได้มีการกาหนดจานวนปี ในการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ หรือกาหนดจานวนวาระในการดารงตาแหน่งกรรมการติดต่อกันได้นานที่สุดไว้ แ ต่จะ
พิจารณาจากความรูแ้ ละมีประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษัทเป็ นสาคัญ
4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท จึงมี
นโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้สอดคล้อ งกับแนวปฏิบตั ิท่ีดี โดยกาหนดให้กรรมการแต่ละคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท สาหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะดารงตาแหน่งกรรมการหรือ
กรรมการผูจ้ ดั การหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารในบริษทั อื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุน้ ได้
ก็ต่อเมื่อได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเท่านัน้
4.1.6 บริษัทฯจัดให้มีนโยบายในการไปดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการดาเนินงานและการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทัง้ นี ้
เพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทฯสามารถติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อันจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียด ตาม
หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
4.2 บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกากับดูแลการบริหาร การจัดการ
ของฝ่ ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ดาเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายบริหารหรือบุคคล
ใดๆ นัน้ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
3. มีอานาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือตาแหน่งอื่นใด ให้ดารง
ตาแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกาหนดขึน้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือกาหนดอานาจ
ให้แก่บุคคลดังกล่าวนัน้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็ นอานาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัทมิได้
กาหนดไว้ว่าเป็ นอานาจของผูถ้ ือหุน้
4. มีอานาจเลือกตัง้ กรรมการจานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรึกษาอื่นใดตาม
ความเหมาะสมเพื่อดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายหลายก็ได้
5. รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และควบคุมกากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลรวมทัง้ จัดทารายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนด
6. มีหน้าที่กากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ ิดตามและดาเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7. มีหน้าที่จดั ให้มีการจัดทารายงานทางการเงินและต้อ งจัดให้มีผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทาง
การเงินนัน้ ให้เสร็จก่อนจะมีการนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
8. ดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนีเ้ มื่อได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้
(ก)
การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การทา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บคุ คลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
แบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ)
การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ)
การเลิกบริษัท

(ช)
การออกหุน้ กูข้ องบริษัท
(ซ)
การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
9. กากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกาหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4.3 อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจกาหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ีกาหนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับบริษัท และมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน แผนงบประมาณ
และแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี การติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการดูแล
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเข้าร่วมทุน
สรุ ปอานาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการทีม่ ีนัยสาคัญ)
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติของบริษัท แต่ถา้ ขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ล้านบาท จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครัง้
ต่อไป
รายการธุรกรรมซือ้ -ขายอสังหาริมทรัพย์ :
การซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย :
ถ้าขนาดของเงินให้กยู้ ืมสะสมรวมกันมากกว่า 50 ล้านบาทให้อยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถา้ น้อยกว่า 50 ล้านบาทให้
อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหาร โดยการให้กแู้ ต่ละครัง้ จะต้องชีแ้ จงเหตุผลให้คณะกรรมการรับทราบทุกครัง้
รายการเปิ ดบัญชีและปิ ดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอานาจที่จะแต่งตัง้ และเปลี่ยนแปลงบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามกระทาการ
แทนบริษัทเพื่อเปิ ดและปิ ดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้
ดังกล่าว เป็ นไปตามที่คณะกรรมการได้กาหนดไว้แล้ว

รายการกู้ยืมและคา้ ประกันของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการทารายการกูย้ ืมใดๆจากธนาคารและสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการให้การคา้ ประกันโดยบริษัท บิ
วเดอสมาร์ท จากัด(มหาชน)
วงเงินใหม่ : ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทารายการ
วงเงินเดิม (ต่ออายุวงเงิน) : ไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทารายการ
การคา้ ประกันโดยบริษัทฯ : ต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อนทารายการ
รายการ
(ต่อครั้ง)

ธุรกรรมปกติ
มูลค่ามากกว่า 50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 20-50 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 5-20 ลบ.
มูลค่าระหว่าง 1-5 ลบ.
มูลค่าไม่เกิน 1 ลบ.
ซือ้ -ขาย อสังหาริมทรัพย์
ทุกขนาดของรายการ
ให้เงินกู้ยืมบริษัทในเครือ
-ทุกขนาดรายการ
ให้คา้ ประกันกับบริษัทในเครือ
-ทุกขนาดรายการ
เปิ ดบั ญ ชี แ ละปิ ดบั ญ ชี กั บ
ธนาคารและสถาบันการเงิน
เงินลงทุน / เงินฝาก

คณะกรรมการ
บริษัท
( Board of
Directors)

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้ อ านวยการฝ่ าย ผู้ อ านวยการ
บริหาร
บริหาร
บัญชีและการเงิน ฝ่ าย
(Executive
(CEO)
(CFO)
Committee)
x
x
x
x
x

ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อไป
x
x
x

X
X

x

x
x
x
x

x

เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนที่คณะกรรมการอนุมตั ิ

อนึ่ง ในกรณีท่บี ริษัทฯหรือบริษัทย่อยเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท อานาจอนุมตั ิจะต้องพิจารณาเกณฑ์การ
ทา “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 และต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ควบคู่ดว้ ย
ในกรณีท่ีบริษัทฯหรือบริษัทย่อยทารายการซือ้ หรือขายสินทรัพย์ อานาจอนุมัติจะต้องพิจารณาเกณฑ์การทา “รายการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์” ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ ย

4.4 การประชุมคณะกรรมการ
4.4.1 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็ นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการ
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกาหนดการประชุมขัน้ ต่าจานวน 4 ครัง้ ต่อปี ซึ่งเหมาะสม
กับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จาเป็ น ทัง้ นี ้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม และกรรมการบริษัท
แต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียด
ประกอบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเพียงพอในการพิจารณาให้กรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
3-5 วันทาการ เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ยกเว้นวาระเร่งด่วนเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทจะจัดส่งเอกสารให้ทนั อย่างน้อย 1 วันก่อนประชุม)
4.4.3 การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ในการ
ลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด นอกจากนี ้ บริษัทฯยังได้กาหนดนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ
ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน กรรมการ
ทัง้ หมด
4.4.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมาก
พอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปั ญหาสาคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทัง้ ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้มีการใช้ดลุ ยพินจิ
ที่รอบคอบ นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้เชิญผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อชีแ้ จงและให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการ
บริษัท นอกจากนี ้ ในกรณีท่จี าเป็ นคณะกรรมการอาจให้บริษัทเสนอความเห็นของที่ปรึกษาหรือผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอก
ได้
4.4.5 เลขานุการบริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมและลาประชุม สรุ ปสาระสาคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยบริษัทฯมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีและรัดกุม

4.5 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการบริ ษั ท เป็ น กรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร ไม่ เ ป็ น บุ ค คลเดี ย วกั บ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และไม่ มี
ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยมีบทบาท อานาจ และหน้าที่ท่แี บ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยทาหน้าที่ต่างๆ ดังนี ้
1. กากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2. ประสานงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รบั ข้อมูล
อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างหมาะสม
3. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
4. เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรุปมติท่ปี ระชุมและสิ่งที่
จะต้องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ น
อิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้วน
6. กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
7. เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้
ถือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
8. สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อต้านคอร์รปั ชั่น และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี และกากับดูแลให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่มี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. การเสริม สร้างความสัมพัน ธ์อัน ดีร ะหว่างกรรมการที่เ ป็ น ผู้บ ริห ารและกรรมการที่ ไม่เ ป็ นผู้บ ริห าร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
10. กากับดูแลให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่
ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
ส่วนอานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็ นผูม้ ีอานาจดาเนินการต่างๆ
แทนบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญ ได้ดงั นี ้
1. การดาเนินกิจการตามปกติธุระของบริษัทและอนุมตั ิเงินกูย้ ืมระหว่างกันตามอานาจอนุมตั ิ และดูแลค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามที่กาหนดให้ดาเนินการตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
2. การทานิติกรรม สัญญา ข้อตกลง หรือข้อผูกมัดในนามของบริษัทเกี่ยวกับกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
อนุมตั ิ หรือ ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
3. การทาการว่าจ้าง จ่ายค่าจ้าง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจาเป็ นและสมควรกับลูกจ้าง
4. การแต่งตัง้ ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย
5. การกระทาการในนามของบริษัทและการกระทาการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายอื่น ๆ

6. การแต่งตัง้ และโยกย้ายผูร้ บั มอบอานาจช่วง หรือตัวแทน
7. ซึ่งการมอบอานาจดังกล่าวจะไม่เป็ นการมอบอานาจที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ผรู้ บั มอบอานาจ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับ บริษัท
หรือบริษัทย่อย
4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัทฯมีการจัดทาแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทุกบริษัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูป้ ระเมิน ทัง้ นี ้ สรุปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็ นข้อมูล
ลับเฉพาะไม่สามารถเปิ ดเผยได้ โดยการประเมินการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวข้อง
กับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาไปพิจารณา
กาหนดอัตราการปรับขึน้ เงินเดือน
4.7 การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฎิบตั ิงานและประสิทธิภาพในการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ แบบ
ทัง้ รายคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การประเมินผลการปฎิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งการประเมินออกเป็ น 4 หัวข้อ หลัก ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1.)โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทาให้
การทางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2.) การประชุมคณะกรรมการได้ดาเนินการ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิ
หน้า ที่ ใ นการประชุม ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพหรื อ ไม่ 3.) บทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ ได้ใ ห้
ความสาคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4.) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
กระบวนการในการประเมินมี ดงั นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย
ตนเองปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข โดยประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล
เลขานุการบริษัทสรุปผลประเมินและนาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนาเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนัส และเบีย้ ประชุม ซึ่งประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย
ใช้ขอ้ มูลการประเมินผลที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงานดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารซึ่งเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้
สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบต่อไป
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทฯได้กาหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็ นไปตามหลักการ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละท่านโดยใช้ระบบ
Key Performance Indicators (KPIs) ทัง้ นี ้ บริษัทฯมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูง
ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้ ริหาร”
4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการบริษั ท ฝ่ ายบริหาร และพนักงาน
ทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
สาหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการดารงตาแหน่ง บริษัทฯจะจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ ได้รับทราบถึง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการทาหน้าที่ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
บริษัทฯให้ความสาคัญในการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถ โดยส่งเสริมให้กรรมการทุก
ท่านเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

4.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทฯมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนขึน้ มาทาหน้าที่โดยเฉพาะ ทัง้ นีบ้ ุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้
ดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท ต้องเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) และต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่าน ต้อง
ไม่มีประวัติกระทาผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลังก่อนวันแต่งตัง้ รวมทัง้ ไม่มีประวัติถกู พิพากษาถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคล
ล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสิน
หมวดที่ 5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงได้มอบหมายให้ผบู้ ริหารดาเนินการกากับดูแล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์ และ
บริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายที่สาคัญและการ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนกากับมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้กิจการของบริษัทสามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการป้ องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท ที่มีหรือที่เป็ นสาระสาคัญซึ่ง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ และยังมิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ หรืออยู่
ในฐานะที่มีสามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง อันเป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาทาการซือ้ หรือขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว ก่อนที่ขอ้ เท็จจริงดังกล่าวจะถูกเปิ ดเผยต่อประชาชน ซึ่งถือเป็ นการเอาเปรียบบุคคล
อื่นและเป็ นการซือ้ ขายที่ไม่เป็ นธรรม บริษัทถือเป็ นความผิดทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ น
พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
2. บริษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญของกรรมการและผูบ้ ริหาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพ่ี
น้อง การเข้าไปเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบคุ คลอื่นใด หรือการเข้าไปเป็ นกรรมการในนิติบคุ คลอื่นใด เป็ นต้น ซึ่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันนับจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนัน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็ นข้อมูลล่าสุดเสมอ รวมทัง้ ได้มีขอ้ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารแจ้งให้บริษทั ทราบทันทีกรณีท่บี ริษทั มี
การพิจารณาเข้าทาธุรกรรมใดๆก็ตามกับบุคคลเกี่ยวโยงกันหรือเป็ นรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เลขานุการ
บริษัทแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อดาเนินการตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องต่อไป

3. บริษัทฯกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับลักษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายัง
บริษัททุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทกาหนดให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการติดตามข้อมูลดังกล่าว
4. คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดแนวทางเพื่ อไม่ ให้กรรมการ หรื อ ผู้บ ริห ารที่ มี ส่วนได้เ สี ย หรื อ มี ส่ว นเกี่ ย วข้องเข้าร่วม
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว โดยก่อนเริ่ม
ประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะแจ้งให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้ ๆแจ้งต่อที่ประชุมทราบและกรรมการท่านนัน้ จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
5. บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุน้ แบบไม่ซบั ซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ เกือบทั้งหมดเป็ นการทารายการตามปกติ
ธุรกิจ
6. บริษัทฯยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทา รายการที่
เกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้น
หมวดที่ 6 การป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoidance in Conflicts of Interest)
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบายห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือการ
ดาเนินธุรกรรมสาคัญ ได้แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกั น และ/หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยกาหนด
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะต้องปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับบริษัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษัทได้สนันสนุนให้พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษัทดาเนินงานอยู่บนหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี และ
พนักงานทุกคนได้ลงนามแบบฟอร์มยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณพนักงาน และเป็ นข้อพึงปฏิบตั ิ
สาหรับคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงาน ยึดมั่นเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดว้ ยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความ
ไว้วางใจแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
หมวดที่ 8 นโยบายต่อต้านการทุจริต
บริษัทมีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกันและไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
คอร์รปั ชั่นการให้/รับสินบนแก่/จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซ่งึ ธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดช่องทางในการรับข้อมูล,ข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่
เป็ นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อและใช้สิทธิออก
เสียงดังกล่าวต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษัทย่อย นอกจากนีก้ ารทารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การทารายการสาคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อ
บริษัทฯสามารถตรวจสอบและนามาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั ตามกาหนด

