
 

 

1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกับการก ากบัดแูล
กิจการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรหิารงาน และก่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งกบับรษิทั
ฯไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้, ผูม้ีส่วนไดเ้สีย, คณะกรรมการ, คณะผูบ้รหิาร บคุลากรของบรษิัท และสงัคม ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทจะ
ด าเนินการประเมิน ทบทวน ปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณท์ี่เปล่ียนแปลง
ไป บริษัทฯไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ดี และส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิตาม
ของกรรมการ ผูบ้รหิาร บคุลากรทกุระดบัชัน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
 
บรษิัทฯไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนดไว ้ดงันี ้ 
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Rights of Shareholders and Equitable 
Treatment of Shareholders) 
1. การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุน้   
1.1 บรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ และการส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก่ การมีส่วน แบ่งใน
ก าไรของบรษิัท การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิัทอย่างเพียงพอ การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไข
วตัถุประสงคบ์ริษัท การแกไ้ขขอ้บงัคบับริษัท การแกไ้ขหนงัสือบริคณฑส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการ เป็นตน้ 
 
1.2 บรษิัทฯค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดด้แูลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การใหข้อ้มลูส าคญัที่เป็น
ปัจจบุนัผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท การจดัใหม้ีบทรายงานและการวิเคราะหข์องฝ่ายบรหิาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการด าเนินงาน
ทกุไตรมาส และการเผยแพรข่่าวสารผ่านส่ือส่ิงพิมพต์่างๆ 
 
2. การประชุมผู้ถือหุ้น   
บรษิัทฯไดก้ าหนดใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ปีละครัง้ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัท และ
การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ (หากจ าเป็น) ทัง้นี ้บรษิัทจะประชาสมัพนัธใ์หร้บัทราบเป็นการทั่วไป ผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสาร
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ website ของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานอนุกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการ รวมทัง้ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี ไดเ้ขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้เพื่อตอบค าถามในที่ประชุม เป็นประจ า
ทกุครัง้   
 
3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า   
3.1 บริษัทฯมอบหมายใหบ้ริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้สามัญของบริษัทเป็นผู้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการ



 

 

ประชุมล่วงหนา้ และไดม้ีการประกาศลงหนงัสือพิมพร์ายวนั ติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
เพื่อบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
 
3.2 หนงัสือเชิญประชมุมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถว้น มีรายละเอียดวนั เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชมุ โดย
ระบุอย่างชดัเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ วตัถุประสงค ์และเหตผุล 
พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท ขอ้บงัคบับรษิัทท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ รายละเอียด
ของเอกสารที่ผูถื้อหุน้จะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชมุ และวิธีการเขา้รว่มประชมุ  
 
3.3 บริษัทฯส่งเสริมการใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดน้ าเสนอเรื่องที่ส  าคัญใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิและบรรจเุรื่องต่างๆ ท่ีส าคญัอย่างครบถว้นตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้บงัคบับรษิัท   
 
3.4 ในหนงัสือเชิญประชมุมีวาระการประชมุที่ส  าคญัเป็นเรื่องๆอย่างชดัเจน เพื่อน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็น ประจ าทกุ
ปี ไดแ้ก่   
-  วาระการแต่งตัง้คณะกรรมการ: บรษิัทฯก าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล โดยไดใ้หร้ายละเอยีด 
ชื่อ-นามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน จ านวนบรษิัทท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ แยกเป็นบรษิัทจดทะเบียนและ
บริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการที่แต่ละท่าน
ด ารงต าแหน่ง (กรณีเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม) โดยการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้   
-  วาระค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบ จ านวนเงินค่าตอบแทน และหลกัเกณฑก์ารพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการท่ีไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 
 - วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี: บริษัทฯไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูส้อบบัญชี ส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ ์ความรู้
ความสามารถ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทน จ านวนปีที่ท  าหนา้ที่ ใหบ้ริษัทฯ วิธีการพิจารณาความ เหมาะสม
ของค่าสอบบญัชี ซึ่งไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   
-  วาระการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯไดใ้หร้ายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไรและทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวนเงินปันผล พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบ ซึ่งจะเปรียบเทียบอา้งอิงกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และการก าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อก าหนดสิทธิในการรบัเงินปันผล โดยการเสนอเรื่องดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
 
4. การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น   
4.1 บริษัทฯมีนโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ ทัง้นกัลงทุนสถาบนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และรายย่อย 
เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้  โดยเลือกสถานที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเดินทางสะดวก โดยสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะ  มีรถไฟฟ้า 
BRT ผ่าน และใกลส้ านกังานบริษัท โดยปรกติ บริษัทฯจดัประชุมผูถื้อหุน้ ณ โรงแรมริเวอรฟ์รอ้นท ์เรสซิเดนซ ์ตัง้อยู่ที่อาคาร
เอสวีซิตี ้ซึ่งภายใตก้ารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทไดป้ระสานกบัโรงแรมจดัพืน้ท่ีการประชมุ โดยจดัใหม้ี



 

 

จุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเขา้สถานที่ประชุม มีการตรวจวดัอุณหภูมิ scan QR code ไทยชนะ ท า
แบบคดักรองฯ และเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลประมาณ 1-2 เมตร ในบริเวณจุดคดักรอง จุดลงทะเบียน และจดัที่นั่งในหอ้ง
ประชมุแบบจ ากดัผูเ้ขา้รว่มประชมุไม่เกิน 40 ท่ีนั่ง และถ่ายทอดการประชมุผ่านโทรทศันว์งจรปิดใหผู้ถื้อหุน้รบัชมภายนอกหอ้ง
ประชมุ 
4.2 บริษัทฯเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง โดยไม่จ ากัดสิทธิในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ที่มา
สายโดยไดอ้ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้รว่มประชมุอย่างเต็มที่  
 
4.3 บริษัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแลว้ มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนไดต้ัง้แต่วาระที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติเป็นตน้ไป    
 
5. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น   
5.1 ก่อนเริ่มการประชมุผูถื้อหุน้ ประธานที่ประชมุหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจะแนะน าคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุ
ย่อยต่างๆ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษาการเงิน ใหท้ี่ประชมุทราบ และชีแ้จงกฎเกณฑต์่างๆที่ใชใ้นการประชมุ รวมทัง้ขัน้ตอน
การออกเสียงลงมติ   
 
5.2 บรษิัทฯไดจ้ดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความ คิดเห็น 
และตัง้ค าถามในที่ประชุม โดยกรรมการและผูบ้ริหารจะตอบขอ้ซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให ้ความส าคญักับทุก
ค าถาม แลว้จึงใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงมติในวาระนัน้ๆ   
 
5.3 บรษิัทฯด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ ไม่แจกเอกสารที่มีขอ้มลู ส าคญั
เพิ่มเติมในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อย่างกะทนัหนั และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชมุที่ไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้ใน
ที่ประชมุ   
 
5.4 บริษัทฯมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบไดก้รณีที่มีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั และ
ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ บริษัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 
 
6. การด าเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น   
6.1 บรษิัทฯมีการเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงโดยแจง้ข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเปิดเผยบน
เว็บไซตข์องบรษิัทภายในวนัเดียวกบัวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
 
6.2 หลงัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯไดป้ระสานงานกับบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ ไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นไดร้ับสิทธิเงินปันผลอย่างถูกตอ้งครบถ้วน ทั้งนี ้ 



 

 

คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผลภายหลงัจากที่ประชมุผู้
ถือหุน้อนมุตัิแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ  
 
6.3 บริษัทฯมีการบันทึกรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยไดบ้ันทึกรายชื่อและ 
ต าแหน่งของกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผูถื้อหุน้ ค าชีแ้จงของกรรมการและ
ผูบ้รหิาร รวมทัง้มติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และจ านวนบตัรเสีย(ถา้
มี) โดยไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชมุดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิทั นอกจากนี ้ยงัไดเ้ผยแพรภ่าพและเสียงของการประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบรษิัทอกี
ดว้ย   
 
7. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน   
บรษิัทใหค้วามส าคญัและดแูลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้  าเนินการต่างๆ ดงันี ้  
7.1 การเสนอเพิ่มวาระการประชมุ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี โดยบริษัทฯก าหนดหลักเกณฑท์ี่ชัดเจนเผยแพร่ผ่านตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท ซึ่งบรษิัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เสนอวาระและชื่อกรรมการพรอ้มขอ้มลู ประกอบการ
พิจารณาล่วงหนา้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ทัง้นี ้บริษัทฯไดก้ าหนดกฎเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัซึ่งถือ
หุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 สามารถเสนอวาระและชื่อกรรมการได ้ 
 
7.2 การมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้มอบฉันทะใหบ้คุคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุและใชสิ้ทธิออกเสียงแทน โดยจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะใน
รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นก าหนดทิศทางการลงคะแนนได ้(แบบ ข.) รวมทั้ง ไดร้ะบุเก่ียวกับ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
ค าแนะน าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งเป็นขัน้ตอนโดยทั่วไปท่ีไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบตัิ  
 
ส าหรบัในปี ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บรษิัทตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและ
ความปลอดภัยของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน จึงไดอ้อกมาตราการและแนวทางปฏิบัติตนส าหรบัผูเ้ขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี (กรณีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยก่อนการประชุม บริษัทไดข้อความร่วมมือถือหุน้มอบ
ฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงดว้ยตวัเอง และเปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่ง
ค าถามล่วงหนา้ 
 
 
 
 



 

 

หมวดที ่2 : บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roles of Stakeholder)   
1. การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 
บรษิัทฯมีการปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ หรือผูค้า้/ผูข้าย หรือเจา้หนี ้พนกังาน สงัคม ชมุชน 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูก้  ากบัดแูล (Regulator) โดยก าหนดแนวทางการปฏิบตัิของบรษิัท รวมทัง้ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของพนกังาน
ในการปฎิบตัิตามแนวปฎิบตัิดงักล่าว ซึ่งการด าเนินการต่างๆ บรษิัทฯเคารพสิทธิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ดงันี ้ 
 
ลูกค้า : บริษัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกคา้ที่ชัดเจน เป็นธรรม และเสมอภาค มุ่งมั่นสรา้งความพึงพอใจและความ
มั่นใจใหก้บัลกูคา้เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบรกิารอย่างมีคณุภาพ บรษิัทฯมีการแบ่งลกูคา้ที่ชดัเจนแยกตามกลุ่มการด าเนินธุรกิจของ
ลกูคา้และผลิตภณัฑห์ลกัที่ลกูคา้ซือ้ และมีใหสิ้ทธิพิเศษในแต่ละกลุ่มลกูคา้อย่างชดัเจน  โดยบริษัทฯจะใส่ใจดูแลลกูคา้ในทกุ
ระดบัไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ซึ่งเป็นลกูคา้หลกั หรือรายย่อยที่เป็นลกูคา้ walk – in มาซือ้ของที่หนา้รา้นของบรษิัท โดยบรษิัทฯได้
จัดแบ่งทีมพนักงานใหไ้วเ้ฉพาะส าหรบัดูแลลูกคา้ที่เป็นผูร้บัเหมาตกแต่งภายใน และผูร้บัเหมางานก่อสรา้ง ซึ่งมักจะรบังาน
โครงการขนาดใหญ่ที่ตอ้งการรูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละคณุสมบตัิการใชง้านท่ีละเอียด บรษิัทฯจึงจดัใหม้ีทีมเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายที่
มีประสบการณ ์และมีความรูค้วามเชี่ยวชาญเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดีดแูลอย่างใกลช้ิด  
 
นอกจากนีย้งัมีระบบ Membership Program  ที่จะสานต่อความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใหใ้กลช้ิดมากขึน้ โดยมีการจดัระดบัแบ่ง 3 
กลุ่ม คือ Platinum ,Gold, Specialist  โดยแต่ละระดบัจะไดเ้ครดิต วงเงินแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับประวตัิการซือ้ และการช าระ
เงิน ซึ่งจะไดร้าคาพิเศษกว่าราคาปกติตามเงื่อนไขที่ก าหนดอย่างชดัเจน  
 
ในขณะที่ลูกคา้รายย่อยที่มาซือ้ผลิตภัณฑข์องบริษัท บริษัทฯจะจัดเจา้หนา้ที่ไวค้อยดูแลไม่ว่าจะผ่านทาง Call Centre หรือ
เจา้หนา้ที่ประจ าศูนย  ์Gyproc Centre ซึ่งจะท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าสินคา้ที่เหมาะสมกับความตอ้งการของลูกคา้ โดยแผนก 
Call Centre จะใหบ้รกิารช่วยเหลือลกูคา้ในดา้นการเช็คสต็อกสินคา้ ตรวจสอบวงเงิน แจง้ promotion และติดต่อประสานงาน
การจดัส่ง ลกูคา้สามารถสอบถามสถานะของรถจดัส่งไดต้ลอดเวลา เพื่อใหล้กูคา้สามารถวางแผนรบัสินคา้ไดอ้ย่างสะดวกมาก
ขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯมีระบบการวดัความพึงพอใจของลกูคา้ และจดัเป็นส่วนหนึ่งของดชันีชีว้ดัผลการท างาน (KPIs) ของพนกังาน
ดว้ย  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯยงัไดจ้ดัใหม้ีศูนยฝึ์กอบรมกับลกูคา้ที่เป็นผูร้บัเหมาใหไ้ดร้บัความรูใ้นการติดตัง้ผลิตภณัฑข์องบริษัท และ
สามารถสอบถามปัญหาเก่ียวกบัการใชสิ้นคา้ไดต้ลอดเวลา โดยทางศนูยจ์ะมีการอบรมใหก้บัลกูคา้และผูท้ี่สนใจ โดยจะจดัการ
ฝึกอบรมขึน้อย่างสม ่าเสมอ  

 
สินคา้ของบรษิัทถกูออกแบบมาโดยค านึงถึงการใชง้านของลกูคา้เป็นหลกั ดงันัน้สินคา้ของบรษิัทจึงถกูออกแบบใหง้่ายต่อการ
ใชง้าน สะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ และยังคงความสวยงามและแข็งแรงอีกดว้ย โดยสินคา้ที่บริษัทจดัจ าหน่ายอยู่ในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งบริษัทฯไดท้ าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ (QC) ก่อนที่จะขายทุกชิน้ ดงันัน้ ลกูคา้สามารถมั่นใจใน



 

 

คุณภาพสินคา้ของบริษัทได ้นอกจากนีสิ้นคา้ของบริษัทเมื่อติดตัง้ใหแ้ลว้ ยงัมีการรบัประกันคุณภาพสินคา้ (Warrantee) ทุก
งานท่ีบรษิัทเป็นผูต้ิดตัง้อีกดว้ย 
 
บริษัทยงัคงสานสมัพนัธท์ี่ดีกับลกูคา้มาโดยตลอด ทุกปีบริษัทไดร้่วมกิจกรรมพบปะสงัสรรคก์ับระหว่างสถาปนิก  มณัฑนากร 

และสมาชิกของสมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดจ้ดักิจกรรมเชิญลกูคา้เยี่ยมชมโชว์

รูมและโรงงานเพื่อดกูารใชง้านจรงิของสินคา้และการผลิต เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหก้บัลกูคา้ 

 
ผู้ถือหุ้น : บรษิัทฯมีนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ โดยปฏิบตัิหนา้ที่ต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม บรหิาร
กิจการใหม้ีความเจริญกา้วหนา้ มั่นคง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ มีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถื้อหุน้อย่าง
เท่าเทียมกนั สม ่าเสมอ และครบถว้น นอกจากนี ้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการประชุม
ผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 
คู่ค้า หรือผู้ค้า/ผู้ขาย หรือเจ้าหนี ้: บรษิัทฯมีขัน้ตอนในการคดัเลือกคู่คา้อย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายจดัซือ้
จดัจา้ง ในการคดัเลือกคู่คา้รายใหม่ตอ้งผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะอนุกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายให้
พิจารณาการจดัซือ้จดัจา้งโดยเฉพาะ  
 
ในกรณีที่คู่คา้ที่พนักงานฝ่ายจัดซือ้ติดต่อไปหรือคู่ค้าที่ติดต่อมายังฝ่ายจัดซือ้เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท 
(Connected Person) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ  านาจควบคุม 
รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งของกลุ่มบุคคลดงักล่าว ก่อนจะท าการติดต่อเสนอราคาจดัซือ้จดัจา้งจากคู่คา้รายนัน้ ฝ่ายจดัซือ้จะตอ้งแจง้
ไปยงัเลขานกุารบรษิัทเพื่อตรวจสอบขอบเขตการอนมุตัริายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เรื่อง
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลงั)  
 
ทัง้นี ้หากภายหลงัการเสนอราคาและเจรจาต่อรองทางการคา้เสร็จสิน้ กรณีบริษัทฯเขา้ตกลงเขา้ท ารายการกับคู่คา้ที่เขา้ข่าย
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัดงักล่าว ฝ่ายจดัซือ้จะตอ้งแจง้รายละเอียดรายการใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัทเพื่อท าการเปิดเผยขอ้มลูตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (รวมทัง้ที่ประกาศเพิ่มเติมในภายหลงั) 
 
ทั้งนี ้บริษัทฯปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่คา้ หรือผูค้า้/ผูข้าย หรือเจา้หนีทุ้กรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ดๆ ที่ไม่สุจรติกบัคู่คา้ 
ผูค้า้/ผูข้าย หรือเจา้หนี ้  
 
ส าหรบัเจา้หนีธ้นาคารและสถาบนัการเงิน บรษิัทฯไดป้ฎิบตัิตามเงื่อนไขทางการคา้และสญัญาที่ตกลงกนั โดยบรษิัทฯยงัไม่เคย
มีปัญหาในเรื่องการช าระเงิน บรษิัทฯสามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลงกับเจา้หนีท้ี่ใหก้ารสนบัสนุนเงินกูแ้ก่
บรษิัท และสามารถช าระหนีค้ืนตรงตามก าหนด จนกระทั่งบรษิัทฯไดร้บัความเชื่อถือจากธนาคารและสถาบนัการเงินหลายแห่ง



 

 

มากขึน้ เห็นไดจ้ากบริษัทฯไดร้ับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึน้ และไดร้ับอัตราดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมที่ต  ่ากว่าอัตรามาตรฐาน
ธนาคาร 
 
คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯยึดมั่นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนหลกัธรรมาภิบาลโดยจะไม่เอาเปรียบหรือไม่มีนโยบายกลั่น
แกลง้คู่แข่งทางการคา้ ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดี หลีกเล่ียงวิธีการที่ไม่สจุริตเพื่อท าลายคู่แข่งทางการคา้ ให้
ความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ มีการตกลงทางการคา้ที่เอือ้ประโยชนซ์ึ่งกนัและกนั ซึ่งท าใหบ้รษิัทฯและคู่คา้
ไม่มีขอ้พิพาทและท าใหธุ้รกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
พนักงาน : บริษัทฯไดม้ีการประชุมพนกังานประจ าปี เพื่อส่ือสารเก่ียวกับนโยบาย วิสยัทศัน ์และทิศทางในการด าเนินธุรกิจ
ประจ าปีที่ชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนไดร้ับทราบ และมีคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานรับทราบกฎระเบียบข้อพึงปฎิบัติ 
บทลงโทษ รวมถึงสวสัดิการที่ใหก้ับพนกังานทุกคน ซึ่งเป็นการปฎิบตัิอย่างเท่าเทียม เปิดเผยและเป็นธรรมกับพนกังาน  และ
พนกังานทกุคนไดล้งนามแบบฟอรม์ยืนยนัการรบัทราบและตกลงว่าจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณพนกังาน  
 
บริษัทฯไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่าของบคุลากรท่ีร่วมพฒันาใหบ้ริษัทมีความเติบโต ดงันัน้บริษัทฯจึงไดใ้หค้วามใส่ใจในคณุภาพชีวิต
ของพนกังาน โดยจดัใหม้ีมีบตัรประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในกรณีที่ตอ้งเขา้พกัรกัษาในโรงพยาบาล และจดัหาหนา้กากผา้
แจกใหพ้นกังานทกุคน และติดตัง้เครื่องกรองอากาศภายในส านกังานเพื่อลดความเส่ียงดา้นสขุภาพจากฝุ่ น PM 2.5  
 
ดา้นการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯเห็นความส าคัญว่าองคก์รจะเติบโตไดด้ว้ยพนักงานที่มีคุณภาพ จึงไดม้ีการจัดอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับชั้น ตัง้แต่ความรูเ้รื่องสินคา้และผลิตภัณฑ ์ความรูเ้รื่องการติดตัง้สินคา้ ตลอดจน
ความรูใ้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบรษิัทใหค้วามส าคญัมาก บรษิัทฯมีการพฒันาระบบงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
มีการพฒันาระบบคอมพิวเตอร ์โปรแกรมต่างๆขึน้มารองรบัการท างานของพนกังาน ท าใหส้ามารถควบคมุการท างานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ และไดม้ีการจดัฝึกอบรมพนกังานใหม้ีความเขา้ใจในระบบงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง และมีทีม IT ใหก้าร
ดูแลอย่างใกลช้ิด นอกจากนีย้ังไดม้ีพัฒนาทักษะทางทีมงานขาย พนักงานบัญชีและฝ่ายต่างๆให้มีทักษะในงานมากขึน้ 
ตลอดจนไดพ้ฒันาทกัษะการบรหิารงานของพนกังานระดบักลางใหม้ีศกัยภาพในการควบคมุดแูลงานมากขึน้ 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯยังส่งเสริมใหพ้นักงานมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างพนักงานและผูบ้ริหารของบริษัท โดยจัดใหม้ีหอ้ง
รบัประทานอาหารเพื่อใหพ้นกังานและผูบ้ริหารไดพ้บปะสงัสรรคก์ันระหว่างพกัรบัประทานอาหาร และบริษัทไดจ้ดัหาอาหาร
ส าเร็จรูปโดยไม่มีค่าใชจ้่ายใหก้บัพนกังานไดร้บัประทานเป็นอาหารว่าง นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีรา้นเครื่องดื่มสวสัดิการพนกังาน
ราคาย่อมเยาว ์เพื่อใหพ้นกังานสามารถเลือกเครื่องดื่มดว้ยตวัเองอีกดว้ย 
 
ในส่วนของโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีถิ่นฐานอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ บริษัทฯไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของ
ความสมัพนัธใ์นครอบครวัของพนกังาน โดยบริษัทฯไดใ้หพ้นกังานไดห้ยุดยาวประมาณ 5-6 วนั เพื่อไดเ้ดินทางกลบัถิ่นฐาน
ภมูิล าเนา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสอดคลอ้งกบัวนัหยดุของลกูคา้ส่วนใหญ่ ดงันัน้จึงไม่กระทบกบัการด าเนินงานของบรษิัท 



 

 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯยงัใหค้วามส าคญักับวนัเกิดของพนกังานแต่ละคน จึงไดก้ าหนดใหว้นัเกิดของพนกังานงานแต่ละคนเป็น
วนัหยดุพิเศษ พนกังานจึงสามารถท ากิจกรรมส่วนตวัในวนัเกิดกบัครอบครวัของตนเองไดอ้ีกดว้ย 
 
สิ่งแวดล้อม : เนื่องจากการผลิตสินคา้ของบรษิัทมีกระบวนผลิตหลกัๆ 2 รูปแบบ กล่าวคือ  

1. บรษิัทฯจะน าเหล็กเสน้ไปผ่านกระบวนการรีด และขึน้รูป เพื่อใชเ้ป็นโครงครา่วผนงัและฝา้เพดาน 
2. บรษิัทฯจะท าการแปรรูปอลมูิเนียมเสน้ โดยการตดัประกอบเป็นบานประตหูนา้ต่าง 

ในกระบวนการผลิต บริษัทฯใชเ้ครื่องจกัรที่ทนัสมยั โดยใชว้สัดุที่สามารถรีไซเคิลแลว้น ากลบัมาใชไ้ดอ้ีก จึงอาจจะกล่าวไดว้่า 
กระบวนการผลิตของบริษัทไม่สรา้งมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกับที่ตัง้โรงงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม (พืน้ที่สีม่วง) ไม่ติด
กบัเขตชมุชน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบโรงงาน  
 
ทัง้นี ้บรษิัทฯใหค้วามส าคญักบัการใชพ้ลงังานสะอาดจึงไดจ้ดัซือ้รถบรรทกุซึ่งใชก๊้าซ NGV มาใชใ้นการจดัส่งสินคา้ใหก้บัลกูคา้
ดว้ย   
 
สังคมและชุมชน 
บริษัทฯเห็นความส าคญัของเด็ก ซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ โดยร่วมบริจาคทุนทรพัยใ์หก้ับมลูนิธิ เดอะ โบวม์อนท ์พารท์
เนอรช์ิพ เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ้่ายของโรงเรียนโบวม์อนท ์จงัหวดัชยัภูมิ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนจะน าเงินมาใชเ้พื่อให้
การศึกษา จดัหาอาหารกลางวนัและรถรบัส่งใหก้ับเด็กในชุมชน โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย  นอกจากนีบ้ริษัทยงัไดบ้ริจาคทุนทรพัย์
และรว่มท ากิจกรรมกบัเด็กในสถานสงเคราะหบ์า้นมหาเมฆอีกดว้ย 
 
ผู้ก ากับดูแล : บริษัทฯไดป้ฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์ขอ้ก าหนดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจโดย 
ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 
สื่อมวลชน : บริษัทฯไดใ้หค้วามส าคญัในการส่ือสาร-ติดต่องานและใหข้่าวกบัส่ือมวลชน มีการใหข้่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยมี
การตรวจสอบขอ้มลูข่าวสารใหม้ีความถกูตอ้งและเป็นไปตามเจตนารมณข์องบรษิัท  
 
2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
บรษิัทฯใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และไดต้ระหนกัถึงผลที่
เกิดขึน้จากอคัคีภยั ในอนัที่จะท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ หรือ สญูเสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่อาคารสถานท่ี และเครื่องจกัร
อุปกรณต์่างๆของบริษัท บริษัทจึงก าหนดใหม้ีการจดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั การอพยพหนีไฟ และจดัอบรมหลกัสตูร
ต่างๆดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น การอบรม สขุภาพอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน การดบัเพลิงขัน้ตน้ (Fire Drill) การฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎหมายเป็นประจ าทกุปี การฝึกซอ้มตาม



 

 

แผนปฏิบตัิการฉกุเฉินของบรษิัท ตลอดจนจดัหาอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment) ใหก้บั
พนกังานอีกดว้ย  
 
3. มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   
บริษัทฯจัดใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแสและรบัเรื่องขอ้รอ้งเรียนของทั้งจากบุคคลภายนอกและพนักงาน โดยไดก้ าหนด
กระบวนการ และขั้นตอนในการแจง้เบาะแส ซึ่งไดเ้ปิดเผยไวใ้น website ของบริษัท โดยบริษัทฯจัดใหม้ีช่องทางในการแจง้
เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ในกรณีที่สงสยัว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อ
ถึงการทจุรติ หรือการปฏิบตัิที่ไม่เท่าเทียมกนั ผ่านช่องทาง ดงันี ้

o ส่งทาง internet ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทในช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน หรือ 
o ส่งทาง E- Mail: whistleblow@buildersmart.com 
o โทรศพัท ์ถึง เลขานกุารบรษิัท หมายเลขโทรศพัท ์02-683-4900 ต่อ 408 
o ส่งจดหมายลงทะเบียนถึง เลขานกุารบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน โดยจะเก็บขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรียนและผู้
ถูกรอ้งเรียนเป็นความลับ และจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ายงาน
แหล่งที่มาของขอ้มลู หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยบริษัทฯจะไม่กระท าการใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่
ว่าจะโดยการเปล่ียนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท  างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจา้ง หรื อ
กระท าการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้รอ้งเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
 
บริษัทฯไม่เคยมีประวตัิการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯไม่
เคยมีการรายงานหรือการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อถึง
การทจุรติ การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนั 
 
หมวดที ่3 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆต่อสาธารณะผ่าน
ช่องทางต่างๆตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดอย่างเครง่ครดั ครบถว้น และตรงเวลาแลว้นัน้ บรษิัทฯจะเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีเ้พื่อ
แสดงถึงความโปรง่ใสในการด าเนินธุรกิจ คือ 

1) ขอ้มลูเผยแพรแ่ละข่าวสารผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัท 
2) ขอ้มลูทางการเงินผ่านเว็บไซต ์www.setsmart.com ซึ่งบริษัท น าส่งขอ้มลูงบการเงินทุกครัง้พรอ้มกบัขอ้มลูที่

จดัส่งไปยงัตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. 
3) รายงานทางการเงินในรูปแบบของรายงาน 56-1 One Report  

mailto:whistleblow@buildersmart.com
http://www.setsmart.com/


 

 

4) ในส่วนของงานผูล้งทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) นัน้ บริษัทฯยงัไม่ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายให ้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ เป็นผูด้แูลการติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเคราะห ์และผู้
ที่เก่ียวขอ้ง โดยสามารถติดต่อไดท้ี่หมายเลขโทรศพัทข์องบรษิัท คือ 0-2683-4900  

บริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหน้กัลงทุน นกัวิเคราะห ์และผูท้ี่สนใจทั่วไป ไดม้ีโอกาสรบัขอ้มลูข่าวสารโดยตรงจากทางผูบ้ริหารของ
บริษัท ในงานต่างๆ เช่น opportunity day , MAI Forum  และงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนในต่างจังหวัด นอกจากนี ้
บริษัทฯยังไดใ้หข้อ้มูลข่าวสารผ่านส่ือมวลชนหลายแขนง เช่น ใหส้ัมภาษณ์ในรายการวิทยุโทรทัศน ์และหนังสือพิมพธ์ุรกิจ
ต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีทนัต่อเวลาอีกดว้ย 
  
2. การจัดท ารายงานทางการเงิน เพื่อแสดงความรบัผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงินว่ามีความเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น โปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ รบัรองโดยทั่วไป และ ใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม ่า
เสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจดัท างบการเงินของบริษัท และเพื่อใหผู้ม้ีส่วน
ไดส่้วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินท่ีบรษิัทจดัท าขึน้ว่า เป็นไปตามวตัถปุระสงคข์า้งตน้ คณะกรรมการบรษิัทจึง
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ที่สอบทานใหบ้รษิัทมีรายงานทางการเงินและการด าเนินงานอย่างถกูตอ้ง เพียงพอ 
รวมทัง้คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทยงัไดจ้ดัท า รายงาน
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการจดัท ารายงานทางการเงนิ ซึ่งครอบคลมุเรื่องส าคญัตามขอ้พึงปฏิบตัิส าหรบักรรมการ
บริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ไดเ้สนอแนะไว ้ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปี   
 
บริษัทฯไดใ้หผู้ส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้ความช านาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ และไดร้บัความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. โดยงบการเงินของบรษิัทไดร้บัการรบัรองโดยไม่มีเงื่อนไข และถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั ตามหลกัการ
บญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ 
บริษัทฯไดม้ีการจัดท าบทรายงานการวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร (MD&A) จัดท าเป็นรายไตรมาส เพื่ออธิบายในเชิงวิเคราะห์
เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน และปัจจยัที่มีผลต่อฐานะการเงิน รวมทัง้การเปล่ียนแปลงที่ส  าคญั 
 
หมวดที ่4 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณจ์ากหลากหลายอาชีพ ที่เป็น
ประโยชนใ์นการด าเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้
โดยรวม คณะกรรมการไดม้ีส่วนรว่มในการก าหนด และ/หรือใหค้วามเห็นชอบ วิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบรษิัท ตลอดจนก ากับดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมทั้งดูแลใหม้ีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และมีการ
ติดตามผลการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ 
 



 

 

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ   
4.1.1 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของโครงสรา้งคณะกรรมการ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 ท่าน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถิ่นฐานอยู่ใน
ราชอาณาจกัร  
โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 ท่าน ดงันี ้  
- กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน (รอ้ยละ 37.50)   
- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 5 ท่าน (รอ้ยละ 62.50)  เป็นกรรมการจากภายนอก 
บรษิัทมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  
 
4.1.2 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการ ใหป้ระกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบตัิ หลากหลาย โดย
เป็นบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ ์มีคณุธรรมและจรยิธรรมไดร้บัความเชื่อถือเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป มีความ
หลากหลายของทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะดา้นต่างๆ เช่น ดา้นภาวะอุตสาหกรรม ( Industry Knowledge) ดา้นบญัชีการเงิน 
ดา้นการจดัการ และดา้นอื่นๆ ซึ่งสอดคลอ้งและเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯก าหนด
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระไปเป็นตามของส านกังาน ก.ล.ต.  
 
4.1.3 บริษัทฯมีการแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
ออกจากกนัอย่างชดัเจน และเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 
4.1.4 กรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวน 1 ใน 3 
ออกจากต าแหน่ง โดยใหก้รรมการที่ด  ารงต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทั้งนี ้ไม่ไดม้ีการก าหนดจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ หรือก าหนดจ านวนวาระในการด ารงต าแหน่งกรรมการติดต่อกันไดน้านที่สุดไว้ แ ต่จะ
พิจารณาจากความรูแ้ละมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัทเป็นส าคญั  
 
4.1.5 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะกรรมการบริษัท จึงมี
นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิที่ดี โดยก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษัท ส าหรบัประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะด ารงต าแหน่งกรรมการหรือ
กรรมการผูจ้ดัการหรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิารในบรษิทัอื่นนอกเหนือจากบรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม หรือบริษัทอื่นที่บรษิัทถือหุน้ได ้
ก็ต่อเมื่อไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้เท่านัน้ 
 
4.1.6 บริษัทฯจัดใหม้ีนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ 
พนักงานบริษัท รวมทั้งมีระบบการติดตามดูแลการด าเนินงานและการก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ั่นใจว่า บรษิัทฯสามารถติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
 



 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน อนัจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหนา้ที่ โดยมีรายละเอียด ตาม
หวัขอ้  “คณะกรรมการชดุย่อย” 
 
4.2 บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความ
ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดแูลการบริหาร การจดัการ
ของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินงานดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคล
ใดๆ นัน้ ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

3. มีอ านาจแต่งตัง้ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหารหนึ่งคนหรือหลายคน และ/หรือต าแหน่งอื่นใด ใหด้  ารง
ต าแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจก าหนดขึน้ และคณะกรรมการอาจมอบหมายหรือก าหนดอ านาจ
ใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวนัน้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรซึ่งเป็นอ านาจที่ตามกฎหมายหรือตามขอ้บงัคบับริษัทมิได้
ก าหนดไวว้่าเป็นอ านาจของผูถื้อหุน้ 

4. มีอ านาจเลือกตัง้กรรมการจ านวนหน่ึงเป็นคณะกรรมการบรหิาร และอนกุรรมการ และ/หรือ คณะที่ปรกึษาอื่นใดตาม
ความเหมาะสมเพื่อด าเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายหลายก็ได ้

5. รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และควบคุมก ากับดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูรวมทัง้จดัท ารายงานต่างๆ ใหถู้กตอ้ง
ครบถว้นและเป็นไปตามเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีก าหนด 

6. มีหนา้ที่ก ากับใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจดัใหม้ีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นผูต้ิดตามและด าเนินการรว่มและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. มีหนา้ที่จดัใหม้ีการจดัท ารายงานทางการเงินและตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานรายงานทาง
การเงินนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนจะมีการน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนีเ้มื่อไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียหรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ 
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้ หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชนหรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคัญ การ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
แบ่งผลก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
(ฉ) การเลิกบรษิัท 



 

 

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษิัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น 

9. ก ากับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อก าหนดและประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ก่ียวกับการท ารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทฯหรือบรษิัทย่อย 

 
4.3 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจก าหนดนโยบายและอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ที่ที่ก  าหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคบับรษิัท และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวนวสิยัทศัน ์กลยทุธใ์นการด าเนินงาน แผนงบประมาณ
และแผนการด าเนินงานธุรกิจประจ าปี การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้และการดแูล
รายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) การเขา้ควบรวมกิจการ การแบ่งแยก กิจการ และการเขา้รว่มทนุ 
 
สรุปอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ , กรรมการบริหารและผู้บริหาร (เฉพาะรายการทีมี่นัยส าคัญ) 
รายการธุรกรรมการค้าปกติ :  
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาและบริหารงานในเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัท แต่ถา้ขนาดของรายการใหญ่มากกว่า 50 ลา้นบาท จะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมครัง้
ต่อไป 
 
รายการธุรกรรมซือ้-ขายอสังหาริมทรัพย ์:  
การซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยใ์ดๆของบรษิัทใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม 
 
รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิกับบริษัทย่อย :   
ถา้ขนาดของเงินใหกู้ย้ืมสะสมรวมกันมากกว่า 50 ลา้นบาทใหอ้ยู่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ แต่ถา้นอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทให้
อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการบรหิาร โดยการใหกู้แ้ต่ละครัง้จะตอ้งชีแ้จงเหตผุลใหค้ณะกรรมการรบัทราบทกุครัง้ 
 
รายการเปิดบัญชีและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงนิ 

คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารมีอ านาจที่จะแต่งตัง้และเปล่ียนแปลงบุคคลผูม้ีอ  านาจลงนามกระท าการ

แทนบริษัทเพื่อเปิดและปิดบัญชีกับธนาคารและสถาบันการเงิน และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้

ดงักล่าว เป็นไปตามที่คณะกรรมการไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

 

 



 

 

รายการกู้ยืมและค า้ประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการท ารายการกูย้ืมใดๆจากธนาคารและสถาบนัการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการใหก้ารค า้ประกันโดยบรษิัท บิ
วเดอสมารท์ จ ากดั(มหาชน)  
วงเงินใหม่ : ตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯก่อนท ารายการ  
วงเงินเดิม (ต่ออายวุงเงิน)  : ไม่ตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯก่อนท ารายการ 
การค า้ประกนัโดยบรษิัทฯ : ตอ้งขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทฯก่อนท ารายการ 
 

รายการ 
(ต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 
( Board of 
Directors) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(Executive 
Committee) 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
(CEO) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 
(CFO) 

ผู้อ านวยการ
ฝ่าย 

ธุรกรรมปกติ   
มลูค่ามากกว่า 50 ลบ.  x ให้แจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

มลูค่าระหว่าง 20-50 ลบ.  x    
มลูค่าระหว่าง 5-20 ลบ.  x x   
มลูค่าระหว่าง 1-5 ลบ.  x x X  
มลูค่าไม่เกิน 1 ลบ.  x x X x 
ซือ้-ขาย อสังหาริมทรัพย ์   
ทกุขนาดของรายการ x     
ให้เงนิกู้ยืมบริษัทในเครือ   
-ทกุขนาดรายการ x     
ให้ค า้ประกันกับบริษัทในเครือ      
-ทกุขนาดรายการ x     
เ ปิดบัญชีและปิดบัญชีกับ
ธนาคารและสถาบันการเงนิ 

x x    

เงนิลงทุน / เงนิฝาก เป็นไปตามนโยบายการลงทนุท่ีคณะกรรมการอนมุตัิ 
 
อนึ่ง ในกรณีที่บรษิัทฯหรือบรษิัทย่อยเขา้ท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท อ านาจอนมุตัิจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์าร
ท า “รายการท่ีเก่ียวโยงกนั” ตามมาตรา 89/12 ของพรบ.หลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 และตอ้ง
เปิดเผยขอ้มลูตามประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ควบคู่ดว้ย 
ในกรณีที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยท ารายการซือ้หรือขายสินทรพัย ์อ านาจอนุมัติจะตอ้งพิจารณาเกณฑก์ารท า  “รายการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย”์ ตามมาตรา 89/29 ของพรบ.หลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 และ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามประกาศตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ.2547 ควบคู่ดว้ย 



 

 

4.4 การประชุมคณะกรรมการ   
4.4.1 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการก าหนดตารางการประชมุล่วงหนา้เป็นรายปี และแจง้ใหก้รรมการแตล่ะคนทราบก าหนดการ
ดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้โดยมีก าหนดการประชมุขัน้ต ่าจ านวน 4 ครัง้ต่อปี ซึ่งเหมาะสม
กับการท าหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และลกัษณะธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จ าเป็น ทัง้นี ้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม และกรรมการบรษิัท
แต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชมุ  
 
4.4.2 บริษัทฯมีนโยบายการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆโดยมีรายละเอียด
ประกอบวาระการประชมุอย่างชดัเจน และเพียงพอในการพิจารณาใหก้รรมการบรษิัททราบล่วงหนา้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 
3-5 วนัท าการ เพื่อใหก้รรมการบรษิัทไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ (ยกเวน้วาระเรง่ดว่นเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทจะจดัส่งเอกสารใหท้นัอย่างนอ้ย 1 วนัก่อนประชมุ) 
 
4.4.3 การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง ในการ
ลงคะแนนกรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด นอกจากนี ้บริษัทฯยังไดก้ าหนดนโยบายจ านวนองคป์ระชุมขั้นต ่า ณ 
ขณะที่คณะกรรมการบรษิัทจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการ โดยตอ้งมีกรรมการอยู่ไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน กรรมการ
ทัง้หมด 
 
4.4.4 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมาก
พอท่ีกรรมการบรษิัทจะอภิปรายปัญหาส าคญัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั รวมทัง้ประธานกรรมการไดส่้งเสรมิใหม้ีการใชด้ลุยพนิจิ
ที่รอบคอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทสนบัสนนุใหเ้ชิญผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพื่อชีแ้จงและใหข้อ้มลู
เพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกับวาระที่เสนอโดยตรง รวมทั้งกรรมการบริษัทสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากเลขานุการ
บรษิัท นอกจากนี ้ในกรณีที่จ  าเป็นคณะกรรมการอาจใหบ้รษิัทเสนอความเห็นของที่ปรกึษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษจากภายนอก
ได ้
 
4.4.5 เลขานกุารบรษิัทจดัใหม้ีการบนัทึกรายงานการประชมุอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ซึ่งมีรายละเอียด เช่น ชื่อกรรมการท่ีเขา้รว่ม
ประชุมและลาประชุม สรุปสาระส าคัญและประเด็นที่มีการอภิปราย และมติคณะกรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได ้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยบรษิัทฯมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชมุที่ดีและรดักมุ 
 
 
 
 
 



 

 

4.5 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มี
ความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร โดยมีบทบาท อ านาจ และหนา้ที่ที่แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยท าหนา้ที่ต่างๆ ดงันี ้ 

1. ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบที่เหมาะสม 
2. ประสานงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิารในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรษิัท และดแูลใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัขอ้มลู

อย่าง ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุเพื่อใหก้รรมการบรษิัทสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างหมาะสม 
3. ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษิัท และกฎหมาย 
4. เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและสรุปมติที่ประชมุและส่ิงที่

จะตอ้งด าเนินการต่อไปอย่างชดัเจน 
5. จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสรมิใหก้รรมการบรษิัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที่ เป็น

อิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่ายอย่างครบถว้น 
6. ก าหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไม่มีกรรมการบรษิัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 
7. เป็นผู้น าในการประชุมผู้ถือหุ้นใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้

เหมาะสม รวมทัง้ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลใหม้ีการตอบขอ้ซกัถามของผู้
ถือหุน้อย่างเหมาะสมและโปรง่ใส 

8. สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายบริหารกิจการที่ดีและต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ และส่งเสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรมและการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และก ากบัดแูลใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลูและการจดัการอย่างโปรง่ใสในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

9. การเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

10. ก ากับดูแลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และกรรมการบรษิัทแต่
ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

 
ส่วนอ านาจหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายหนา้ที่ใหเ้ป็นผูม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ 
แทนบรษิัท ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคญั ไดด้งันี ้

1. การด าเนินกิจการตามปกติธุระของบรษิัทและอนุมตัิเงินกูย้ืมระหว่างกนัตามอ านาจอนุมตัิ และดูแลค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการตามที่ก าหนดใหด้ าเนินการตามเงื่อนไขที่บรษิัทก าหนด 

2. การท านิติกรรม สญัญา ขอ้ตกลง หรือขอ้ผูกมดัในนามของบริษัทเก่ียวกบักิจการใด ๆ  ที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติ
อนมุตัิ หรือ ใหค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ 

3. การท าการว่าจา้ง จ่ายค่าจา้ง ปลดออก และการอื่น ๆ ตามความจ าเป็นและสมควรกบัลกูจา้ง 
4. การแต่งตัง้ทนายความ และที่ปรกึษากฎหมาย 
5. การกระท าการในนามของบริษัทและการกระท าการแทนบริษัทในกิจการใด ๆ กับหน่วยงานของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายอื่น ๆ  



 

 

6. การแต่งตัง้ และโยกยา้ยผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรือตวัแทน 
7. ซึ่งการมอบอ านาจดงักล่าวจะไม่เป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหผู้ร้บัมอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีผูร้บัมอบอ านาจ

หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นกับบริษัท
หรือบรษิัทย่อย 

 
4.6 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร   
บรษิัทฯมีการจดัท าแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของทกุบรษิัทในกลุ่ม โดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมิน ทัง้นี ้สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหารถือเป็นขอ้มลู
ลบัเฉพาะไม่สามารถเปิดเผยได ้โดยการประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีหลกัเกณฑก์ารประเมินเก่ียวขอ้ง
กับผลการประกอบการของบริษัท แผนกลยุทธ์ของบริษัท และการบริหารงาน ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน าไปพิจารณา
ก าหนดอตัราการปรบัขึน้เงินเดือน  
 
4.7 การประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 
การประเมินผลการปฎิบตัิงานและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้แบบ
ทัง้รายคณะและรายบคุคล (ประเมินตนเอง) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 
การประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย แบ่งการประเมินออกเป็น 4 หวัขอ้หลกั ตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ไดแ้ก่ 1.)โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ท าให้
การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2.) การประชุมคณะกรรมการไดด้  าเนินการ เพื่อใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3.) บทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้
ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามอย่างเพียงพอหรือไม่ 4.) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธร์ะหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
 
กระบวนการในการประเมินมีดงันี ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดว้ย
ตนเองปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรบัปรุงแกไ้ข โดยประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล 
เลขานกุารบรษิัทสรุปผลประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผลและแนวทางการพัฒนาปรบัปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการบรษิัท 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.8 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส และน าเสนอขออนุมัติจากที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ าทกุปี โดยมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท ดงันี ้ 

1) มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน  
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่สามารถจงูใจ สามารถรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถ และมีคุณภาพในการ

ปฏิบตัิหนา้ที่ใหก้บับรษิัทได ้
3) องคป์ระกอบของค่าตอบแทนมีความชดัเจน โปรง่ใส และง่ายต่อการเขา้ใจ 
4) เป็นอตัราที่เทียบเคียงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวหรือใกลเ้คียงกนั 

 
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน 
ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน,โบนสั และเบีย้ประชุม ซึ่งประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดย
ใชข้อ้มลูการประเมินผลที่เกิดขึน้จรงิในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ในการประเมินผลงานดงักล่าว ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิจารณา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
ส่ือสารผลการพิจารณาใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบต่อไป   
 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน : บริษัทฯไดก้ าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามหลักการ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการประกอบการของบริษัทในแต่ละปี และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังานแต่ละท่านโดยใชร้ะบบ 
Key Performance Indicators (KPIs) ทัง้นี ้บริษัทฯมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงู
ในหวัขอ้ “โครงสรา้งการจดัการ - ค่าตอบแทน กรรมการและผูบ้รหิาร”  
 
4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร   
บรษิัทฯส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน
ทกุคน เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง   
 
ส าหรับกรรมการที่เพิ่งเข้ารับการด ารงต าแหน่ง บริษัทฯจะจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่ไดร้ับทราบถึงหน้าที่และความ
รบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในการท าหนา้ที่ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกบรษิัท 
 
บรษิัทฯใหค้วามส าคญัในการอบรมหรือสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ โดยส่งเสรมิใหก้รรมการทุก
ท่านเขา้รบัการอบรมหรือสมัมนาหลกัสตูรเก่ียวกบักรรมการ เช่น หลกัสตูรซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD)  
 
 
 



 

 

4.10 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
บริษัทฯมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้มาท าหนา้ที่โดยเฉพาะ ทัง้นีบุ้คคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท ตอ้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ (รวมทัง้ที่จะมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหลงั) และตอ้งไม่เป็นบุคคลที่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้รหิารทกุท่าน ตอ้ง
ไม่มีประวตัิกระท าผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปียอ้นหลงัก่อนวนัแต่งตัง้ รวมทัง้ไม่มีประวตัิถกูพิพากษาถึงที่สดุใหเ้ป็นบคุคล
ลม้ละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรพัย์
กบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนหนงัสือเวียนที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ขอ้พิพาทหรือการถกูฟ้องรอ้งที่อยู่ระหว่างตดัสิน 
 
หมวดที ่5 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (Internal Control and Risk Management) 
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บรษิัทฯใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน จึงไดม้อบหมายใหผู้บ้รหิารด าเนินการก ากบัดแูล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห ์และ
บริหารจัดการการควบคุมภายใน และรายงานไปยังกรรมการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการ
ติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบัติ ตลอดจนก ากับมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ป้องกันมิใหเ้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบ เพื่อใหก้ิจการของบรษิัทสามารถด าเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  
1. บรษิัทฯ หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัท ใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท ที่มีหรือท่ีเป็นสาระส าคญัซึ่ง
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนไดล่้วงรูม้าโดยอาศยัต าแหน่งหนา้ที่ หรืออยู่
ในฐานะท่ีมีสามารถล่วงรูข้อ้เท็จจรงิ อนัเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัย ์และเขา้มาท าการซือ้หรือขาย
หลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้เท็จจริงดงักล่าว ก่อนที่ขอ้เท็จจริงดงักล่าวจะถกูเปิดเผยต่อประชาชน  ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบบคุคล
อื่นและเป็นการซือ้ขายที่ไม่เป็นธรรม บรษิัทถือเป็นความผิดทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท โดยจะพิจารณาลงโทษ
ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งพน้สภาพการเป็น
พนกังานดว้ยเหตไุล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 
 
2. บริษัทฯมีนโยบายเก่ียวกับการรายงานการเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ ขอ้มลูเก่ียวกบัญาติพี่
นอ้ง การเขา้ไปเป็นผูถื้อหุน้ในนิติบคุคลอื่นใด หรือการเขา้ไปเป็นกรรมการในนิติบคุคลอื่นใด เป็นตน้ ซึ่งกรรมการและผูบ้รหิาร
จะตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญัใหแ้ก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วนันบัจากมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูนัน้ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ป็นขอ้มลูล่าสดุเสมอ รวมทัง้ไดม้ีขอ้ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัทีกรณีที่บรษิทัมี
การพิจารณาเขา้ท าธุรกรรมใดๆก็ตามกบับุคคลเก่ียวโยงกนัหรือเป็นรายการที่มีการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหเ้ลขานกุาร
บรษิัทแจง้ใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อด าเนินการตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งต่อไป 



 

 

3. บริษัทฯก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้ง
กับลกัษณะของธุรกิจ กฎหมาย และ ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานขอ้มลูส่วนไดเ้สียมายัง
บรษิัททกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งบรษิัทก าหนดใหเ้ลขานกุารบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบในการติดตามขอ้มลูดงักล่าว  
4. คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวทางเพื่อไม่ให้กรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วม 
กระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งดงักล่าว โดยก่อนเริ่ม
ประชมุทกุครัง้ประธานกรรมการจะแจง้ใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเรื่องนัน้ๆแจง้ต่อที่ประชมุทราบและกรรมการท่านนัน้จะไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว   
5. บริษัทฯมีโครงสรา้งการถือหุน้แบบไม่ซบัซอ้น และรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้เกือบทั้งหมดเป็นการท ารายการตามปกติ 
ธุรกิจ   
6. บรษิัทฯยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. เช่น หลกัเกณฑก์ารท า รายการท่ี
เก่ียวโยงกนั หลกัเกณฑก์ารไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ 
 
หมวดที ่6 การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน ์(Avoidance in Conflicts of Interest) 
คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยก าหนดนโยบายหา้มมิให ้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดบัชัน้ แสวงหาผลประโยชนส่์วนตวัที่อาจขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัท หรือการ
ด าเนินธุรกรรมส าคัญ ไดแ้ก่ รายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข์องบริษัท โดยก าหนด
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ หรือธุรกรรม จะตอ้งปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีก ากบับรษิัทจดทะเบียน และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 
หมวดที ่7  จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 
คณะกรรมการบรษิัทไดส้นนัสนนุใหพ้นกังานและผูบ้รหิารของบรษิัทด าเนินงานอยู่บนหลกัจรยิธรรม และจรรยาบรรณที่ดี  และ
พนกังานทุกคนไดล้งนามแบบฟอรม์ยืนยนัการรบัทราบและตกลงว่าจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณพนกังาน และเป็นขอ้พึงปฏิบตัิ
ส าหรบัคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบตัิดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัย ์สจุริต ยุติธรรม 
รักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่น และความ
ไวว้างใจแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
 
หมวดที ่8 นโยบายต่อต้านการทุจริต 
บริษัทมีเจตนารมณท์ี่จะป้องกนัและไม่สนบัสนุนให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
คอรร์ปัชั่นการให/้รบัสินบนแก่/จากเจา้หนา้ที่ของรฐัและเอกชน อาทิ บุคลากรของบริษัทต่างๆ ที่มีธุรกรรมร่วมกับบริษัท ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหไ้ดม้าหรือคงไวซ้ึ่งธุรกิจหรือขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั  
 



 

 

ทัง้นีบ้รษิัทไดเ้ปิดช่องทางในการรบัขอ้มลู,ขอ้รอ้งเรียนหรือแจง้เบาะแสพฤติกรรมที่ส่อถึงการทจุรติ เพื่อใหพ้นกังานและผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมั่นใจไดว้่าผูแ้จง้เบาะแสไดร้บัการคุม้ครอง โดยไม่ถูกลงโทษหรือโยกยา้ยที่ไม่
เป็นธรรม หรือกลั่นแกลง้ดว้ยประการใด 
 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บรษิัทฯ มีการแต่งตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อย โดยบรษิัทฯไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอชื่อและใชสิ้ทธิออก
เสียงดงักล่าวตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทดว้ย โดยบคุคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการในบรษิัทย่อย มีหนา้ที่
ด  าเนินการเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทย่อย นอกจากนีก้ารท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือ
การท ารายการส าคญัอื่นๆ ใหใ้ชห้ลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์
ของบรษิัทฯ รวมถึงมีการก ากบัดแูลใหม้ีการจดัเกบ็ขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อยในรูปแบบเดียวกนักบับรษิัทฯ เพื่อ
บรษิัทฯสามารถตรวจสอบและน ามาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัตามก าหนด 


