บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็ นจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น
1,000,000,000 หุ้น มูลค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท และมี ทุน ที่ อ อกและช าระแล้ ว จ านวน 1,000,000,000 บาท
แบ่งเป็ นจานวนหุ้นสามัญทังสิ
้ ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
7.2 ผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั ทเวลฟ์ มัลติพลายแอสเซท จากัด
น.ส.โศภิน แพทยานันท์
น.ส.อนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นายวิเชียร แพทยานันท์
นายนริศ แพทยานันท์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
นายวิชยั แพทยานันท์
น.ส.ดุษฎี แพทยานันท์
รวม

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
รวมทัง้ หมด
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จานวนหุ้น

ร้อยละ

300,000,000
66,296,900
65,000,000
37,650,100
36,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000
25,830,000
18,632,600

30.00
6.63
6.50
3.77
3.60
3.50
3.50
3.50
2.58
1.86

654,409,600
345,590,400
1,000,000,000

65.44
34.56
100.00

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7.3 รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน
รุ่ น

ชนิดของหุ้นกู้

CMC188A

ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

18 สิงหาคม 2559

CMC196A

ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ

16 มิถนุ ายน 2560

หมายเหตุ :

อายุ

มูลค่ าคงค้ าง
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย้

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

18 สิงหาคม 2561

2 ปี

400.00

6.00% ต่อปี

- ไม่มี -1

16 มิถนุ ายน 2562

2 ปี

479.10

6.50% ต่อปี

- ไม่มี -1

วันที่ออกและเสนอขาย วันครบกาหนดไถ่ ถอน

1 บริ ษัทฯ ไม่ได้ จดั อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิตอ่ ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่

7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่
กฎหมายและบริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
โดยการจ่ายเงินปั นผลจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ เป็ นครัง้
คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทฯ มีกาไรพอที่จะทาเช่นนันได้
้ และให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อทราบในคราวต่อไป
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจาเป็ นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เห็นสมควร และการดาเนินการดังกล่าวจะต้ อง
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อยนัน้ บริ ษัทย่อยจะจ่ายเงินปั นผลให้ บริ ษัทฯ จากกาไรสุทธิของบริ ษัทย่อยในเงื่อนไขเดียวกัน กับบริ ษัทฯ ทุกประการ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล
ให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดังนี ้ ได้ แก่ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทย่อย สภาพคล่องของบริ ษัทย่อย การขยายธุรกิจและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของ
บริ ษัทย่อย
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8. โครงสร้างการจัดการ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 โครงสร้า งการจัด การของบริษัท ฯ ประกอบด้ว ยคณะกรรมการบริษัท ฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร
โดยบริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กรดังนี้
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โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ฝา่ ยตรวจสอบภายใน
(In-house)

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายโครงการ

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

สายการตลาด – ขาย

สายบริการลูกค้าและสนับสนุน
กิจการ
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รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายการเงิน – บัญชี

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายราชการสัมพันธ์
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คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายสมยศ เจียมจิรงั กร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
6. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวิเชียร แพทยานันท์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / กรรมการ
8. นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการ
9. ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
กรรมการ
10. นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
กรรมการ
11. นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
กรรมการ
12. นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

โดยมีนางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการลาดับที่
1 ถึง 12 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certified Program (DCP) หรือได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director
Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) แล้ว
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ นายวิเชียร แพทยานันท์ ว่าที่
ร้อยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์ และนางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ในงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 เป็ นดังนี้
จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม
ลาดับ
1.
2.
3.

ชื่อ - นามสกุล

งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งวดสิ้ นปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12/12
12/12
8/12

9/10
8/10
5/10

นายกฤช ฟอลเล็ต
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
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จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม

ลาดับ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ - นามสกุล

งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งวดสิ้ นปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12/12
12/12
10/12
10/12
12/12
12/12
10/12
8/12
12/12

10/10
10/10
10/10
8/10
9/10
10/10
10/10
5/10
8/10

นายสมยศ เจียมจิรงั กร
พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายวิเชียร แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจานวน 4

ท่าน ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - นามสกุล
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 31 ธันวามคม 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อ - นามสกุล
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
5/5
3/4
5/5
4/4
4/5
4/4
4/5
3/4
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจานวน 6 ท่าน

ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิเชียร แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
นายชาญเดช รักทอง
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นายชโลธร ลีลามะลิ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริ หาร
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่
31 ธันวามคม 2561 เป็ นดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิเชียร แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
นายชาญเดช รักทอง
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นายชโลธร ลีลามะลิ

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
6/6

เลขานุการบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 ประกอบด้วยเลขานุการบริษทั จานวน 1 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1. นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์

ตาแหน่ ง
เลขานุการบริษทั

เลขานุการบริษทั ฯ มีอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินการในนามของบริษทั ฯ หรือ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ดังนี้
(1)

จัดหาสถานทีส่ าหรับจัดการประชุมและจัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

(ข)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ดาเนินการตามมติทป่ี ระชุมกรรมการ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อันเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทางทะเบียน
ของบริษทั ฯ
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการ
มีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่
บริษทั ได้รบั รายงานนัน้
ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ และระเบียบของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดูแลจัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ว นทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่ วยงานทีก่ ากับบริษัทฯ
ตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าว
มีหน้าทีแ่ ละดาเนินการอื่น ๆ ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้องรวมไป
ถึงการอื่นใดตามที่หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไ ด้รบั มอบหมายจาก
หน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกาหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความ
เสีย่ งจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายชาญเดช รักทอง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ในงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่
31 ธันวามคม 2561 เป็ นดังนี้
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1.
2.

นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์

3.

นายชาญเดช รักทอง

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4/4
4/4
2/4
3/4

4/4
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นายกฤช ฟอลเล็ต
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. พล.ต.ท. นพรัตน์ มีปรีชา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในงวดปีสน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวามคม 2561 เป็นดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.

จานวนครังที
้ ่เข้าประชุม / จานวนครังที
้ ่มีสิทธิ เข้าประชุม
งวดปี สิ้ นสุด
งวดปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

ชื่อ - นามสกุล
นายกฤช ฟอลเล็ต
พล.ต.ท. นพรัตน์ มีปรีชา
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์

ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร ดังนี้
ลาดับ
ตาแหน่ ง
1. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. กรรมการผูจ้ ดั การ
3. รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการตลาด-ขาย
4.
5.
6.

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายราชการสัมพันธ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายการเงิน-บัญชี
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายโครงการ

7.

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบริการลูกค้าและ
สนับสนุนกิจการ
ผูค้ วบคุมดูแลด้านการทาบัญชี

8.

ชื่อ - นามสกุล
นายวิเชียร แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์ (รักษาการ โดย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา)
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นายชโลธร ลีลามะลิ1
นายวิเชียร แพทยานันท์ (รักษาการ โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการสรรหา)
นายชาญเดช รักทอง
นางสาวกรวรรธน์ หิรญ
ั รุจพิ งศ์

หมายเหตุ : 1. นายชโลธร ลีลามะลิ เข้าดารงตาแหน่งเมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ1
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน
ค่าบาเหน็จกรรมการ2
เบี้ยประชุม (ต่อครัง)้
(บาท)
(บาท)
ท่านละไม่เกิน 250,000 ต่อปี
ท่านละไม่เกิน 250,000 ต่อปี

25,000
15,000

ไม่มี
ไม่มี

20,000
15,000

ไม่มี
ไม่มี

20,000
15,000

ไม่มี
ไม่มี

20,000
15,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ : 1. กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
2. ค่าบาเหน็จกรรมการกาหนดจ่ายโดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษทั
3. กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 รวมจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิ น
- ไม่ม ี -
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิ น
ทังนี
้ ้ รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้ รับสาหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
งวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายกฤช ฟอลเล็ต
นายวิเชียร แพทยานันท์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา
รวม

BOD
300,000
120,000
150,000
180,000
180,000
180,000
150,000
120,000
180,000
1,560,000

AC
100,000
75,000
60,000
60,000
295,000

NRC
20,000
15,000
15,000
50,000

เบีย้ ประชุม (บาท)
RMC
EXCOM
60,000
60,000
-
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AGM
25,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
130,000

EGM
50,000
30,000
30,000
15,000
30,000
15,000
15,000
15,000
30,000
230,000

บาเหน็จ (บาท)

รวม (บาท)

-

395,000
165,000
195,000
225,000
325,000
285,000
240,000
255,000
240,000
2,325,000

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

งวดปี สิ้ นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อ – นามสกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายกฤช ฟอลเล็ต
นายวิเชียร แพทยานันท์
ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
นางสาวนิธดิ า รัชตารมย์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายสมยศ เจียมจิรงั กร
นายสาธิต อุไรเวโรจนากร
นายสุรพงษ์ ชูรงั สฤษฎิ ์
พลตารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา
รวม

BOD
AC
225,000
75,000
150,000
120,000
120,000 60,000
160,000 60,000
150,000 60,000
75,000
45,000
150,000
1,225,000 225,000

NRC
20,000
15,000
15,000
50,000

เบีย้ ประชุม (บาท)
RMC
EXCOM
80,000
80,000
-
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AGM
25,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
145,000

EGM
25,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
115,000

บาเหน็จ (บาท)

รวม (บาท)

250,000
175,000
175,000
175,000
250,000
175,000
175,000
250,000
175,000
1,800,000

545,000
0
0
0
280,000
340,000
340,000
460,000
425,000
415,000
465,000
370,000
3,640,000

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงิน
ประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น สามารถสรุปได้ดงั นี้
ปี 2560
ปี 2561
รายชื่อ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
เงินเดือน
8
25,138,529
7
21,594,349
โบนัส
8
7
3,864,041
ค่ า ตอบแทนอื่ น ๆ ได้ แ ก่
8
1,499,078
7
ก อ ง ทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ
1,801,633
กองทุ น ประกัน สัง คม และ
สวัสดิการอื่นๆ
รวมทัง้ หมด
26,637,607
27,260,023
บุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริษทั ฯ (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน
รวมทัง้ สิน้ 465 คน ซึง่ แบ่งตามสายงานได้ดงั ต่อไปนี้
สายงาน

จานวนพนักงาน
5
7
32
99
128
41
8
2
21
11
23
10
15
17
2
7
19
13
5
465

ควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรมนุ ษย์1
บริหารงานตลาด
ฝา่ ยก่อสร้าง
สายธุรกิจการค้า2
ฝา่ ยขาย
ฝา่ ยจัดซือ้ /จัดจ้าง1
ฝา่ ยตรวจสอบภายใน1
ฝา่ ยทรัพย์สนิ
ฝา่ ยบริหารจัดการการเงิน1
ฝา่ ยบัญชี - การเงิน1
ฝา่ ยระบบสารสนเทศ1
ฝา่ ยสนับสนุ นโครงการด้านสถาปนิกและวิศวกรรม1
ลูกค้าสัมพันธ์
ลูกค้าสัมพันธ์-อานวยความสะดวกสินเชื่อฯ
วิจยั
ส่วนนิตบิ ริการและงานคดี1
ส่วนบริหารงานกลาง1
สานักกรรมการผูจ้ ดั การ1
ฝา่ ยบริหารจัดการทั ่วไป
รวม
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ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบริษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น สามารถ
สรุปได้ดงั นี้
ปี 2560
รายชื่อ
เงินเดือน
โบนัส
ค่ า ต อ บ แ ท น อื่ น ๆ ไ ด้ แ ก่
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุน
ประกัน สัง คม และสวัส ดิก าร
อื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปี 2561

จานวน
(คน)
426
426
426

จานวน
(บาท)
101,405,690
6,546,469

จานวน
(คน)

465
465
465

จานวน
(บาท)
109,939,813
10,656,913
6,034,781

426

107,952,159

465

126,631,507

ข้อพิ พาทแรงงาน
- ไม่มี นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า และ ความสาเร็จของบริษทั ขึน้ อยู่กบั ความ
ร่วมมือของพนักงานทุกคน บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของพนักงาน อีกทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
รับผิดชอบต่ อสังคม รวมถึงการสร้างความสุขในการทางานให้กบั พนักงาน จึงได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแนวทาง ดังนี้
(1)

ด้านการสรรหาและคัดเลือก
บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็ น ระบบ บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณา
คัดเลือกพนักงานของบริษทั ทีม่ อี ยู่ให้ดารงตาแหน่ งทีว่ ่างนัน้ เสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาจาก
ภายในบริษัทได้แล้ว จึงจะดาเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่หลากหลาย โดยพนักงานที่ได้รบั การว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติ
ประสบการณ์ทต่ี รงกับความต้องการในตาแหน่ งงาน การคัดเลือกพนักงานให้กระทาโดยยุติ ธรรม
เริม่ ต้นตัง้ แต่การคัดกรองคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น และการสัมภาษณ์ทพ่ี จิ ารณาจากความรูค้ วามสามารถ
และทัศนคติทต่ี รงกับตาแหน่ งงาน โดยไม่คานึงถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สิทธิพเิ ศษอื่นๆ ไม่
แบ่งแยกเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษา รวมถึงห้ามไม่ให้ผทู้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องกับการจ้างงาน
เข้ามาแทรกแซง สังการ
่
หรือขอร้องให้มกี ารปฏิบตั ิการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินการจ้าง
งาน

(2)

ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานคือคนในครอบครัว ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ โดยปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับการทางาน มีสวัสดิการที่
ดีให้กบั พนักงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษทั
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ยัง ได้มีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการสวัส ดิก ารบริษัท ขึ้น ตามระเบีย บของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการพนักงาน
โดยเฉพาะ เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคี ุณค่าต่อบริษัทได้ปฏิบตั ิงานให้แก่บริษทั
อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นการส่งเสริมให้บริษทั เติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาวเป็ นประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษทั กับพนักงาน
(3)

ด้านการเลื่อนตาแหน่ ง
บริษัทฯ กาหนดให้ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาคัดเลือกพนักงานในปจั จุบนั ได้ยา้ ยไปดารงตาแหน่ ง
ใหม่ หรือเปลีย่ นแปลง หรือเลื่อนตาแหน่ งขึน้ ไปดารงตาแหน่ งทีว่ ่าง บริษทั จะพิจารณาอย่างเป็ น
ธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน ผลของการปฏิ บตั งิ านของพนักงานทีถ่ ูก
เสนอ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานแก่พนักงาน

(4)

ด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีแนวทางส่งเสริมให้บุคคลากรได้รบั การพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ ทีจ่ าเป็ น
ในการปฏิบตั งิ านในปจั จุบนั และในอนาคต บริษัทฯ ตระหนักดีว่า บุคคลากรเป็ นส่วนสาคัญของ
บริษัท และต้องการให้บุคคลากรเติบโตแลก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดยให้การสนับสนุ นการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ทัง้ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้านนัน้ ตาม
ความเหมาะสม
คานิ ยาม “การฝึ กอบรมภายใน” หมายถึง การฝึ กอบรมโดยบริษทั โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์
จัด ให้มีข้นึ ตามความจาเป็ นการดาเนิ น ธุร กิจบริษัท โดยก าหนดเป็ น แผนพัฒนาและหลักสูตร
ประจาปี เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานทัง้ ใน
ปจั จุบนั และอนาคต โดยอาจจะจัดภายในสถานที่ หรือนอกสถานทีก่ ไ็ ด้
คานิ ยาม “การฝึ กอบรมภายนอก” หมายถึง การฝึ กอบรม ทีบ่ ริษทั โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์
จัดให้มขี น้ึ ตามทีฝ่ ่ายต่างๆ ได้ขอมา (ไดรับอนุ มตั จิ ากกรรมการผูจ้ ดั การให้ส่งพนักงานในสายงาน
ไปเข้ารับการฝึกอบรม ตามความจาเป็ นในการดาเนินงานในสายงานนัน้ ) เพื่อพัฒนาให้พนักงาน
มีความรู้ ทักษะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
ทัง้ นี้มแี นวทางพัฒนาบนโมเดลการเรียนรู้ 70:20:10 หมายถึง

•

•

•

70% ของการพัฒ นาการเรีย นรู้แ ละพัฒนาจากการลงมือ ทา ได้ท ดลองท า นัน่ คือ เรีย นรู้ผ่ า น
ประสบการณ์ จริง จากการทางานจริงโดยพนักงานใหม่ขณะปฏิบตั ิงานจริง หรือ On The Job
Training (OJT) ทัง้ นี้บริษทั ฯ ยังมีเครื่องมือ Line Group เป็ นเครื่องมือในการทางาน และมีแบ่งปนั
ข้อมูลในด้านการทางาน ด้านทัศนคติ วิธคี ดิ ข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม เพื่อเน้น
ประสิทธิภาพการทางานในลักษณะพัฒนาทักษะพื้นฐาน พนักงานสามารถเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง และแลกเปลีย่ นความรูท้ กั ษะใหม่ให้ผอู้ ่นื ทัง้ นี้ผบู้ งั คับบัญชาหรือพีเ่ ลีย้ ง
เป็ นผูด้ แู ลให้คาแนะนา และสอนงาน
20% เกิด จากการเรีย นรู้จ ากการ Coaching และรับ Feedback จากผู้บ ัง คับ บัญ ชา และเพื่อ น
ร่วมงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการทางาน ซึ่งแต่ ละหน่ วยงานจัด “ฝึ กอบรมภายใน” ซึ่ง
ดาเนินการให้ความรูซ้ ง่ึ กันระหว่างหน่วยงาน
10% ส่งพนักงานเข้า “ฝึ กอบรมภายนอก” เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะทีจ่ าเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต อีกทัง้ จัดสรรพนักงานให้มโี อกาสปฏิบตั งิ านในส่วนงานที่
พนักงานมีความรู้ ความชานาญในงานๆ นัน้ เป็ นอย่างดี
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ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัท ฯ มีน โยบายให้พ นัก งานท างานในบริษัท อย่ า งมีค วามสุข บริษัท จึง จัด สถานที่ท างาน
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานตระหนักและ
เห็นชอบให้คนทางานเกิดความปลอดภัย โดยการอบรมให้มคี วามรู้ด้านความปลอดภัยให้กบั
พนักงาน

(6)

ด้านการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
บริษทั ฯ มีนโยบาย ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อกฎหมาย ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด บริษทั ฯ ไม่มี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานเด็ก แต่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกงาน

(7)

ด้านแรงงานสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและรักษา ความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริหาร
และระหว่างพนักงานด้วยกันเอง บริษัทฯ สนใจรับฟงั ความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์ของพนักงาน
เมื่อบริษทั ฯ ได้รบั ข้อร้องทุกข์ หรือการเสนอความคิดเห็นจากพนักงาน บริษทั ต้องดาเนินการรับ
พิจารณาความคิดเห็น หรือข้อร้องทุกข์ นัน้ โดยฉับพลัน

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่ เติม) ภายใต้การจัดการของบริษทั อเมริกนั อินเตอร์แนชชันแนลแอสชั
่
วรันส์ จากัด แล้ วเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2551
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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบายการปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อันจะทาให้เกิดความเชื่อมันในกลุ
่
่มผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกฝา่ ย คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้มกี ารกาหนดหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกากับดูแลกิจการของบริษทั
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ในฐานะของเจ้าของบริษทั ฯ
และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ จะ
เคารพในสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรักษาสิทธิดงั กล่าวโดยเคร่งครัด โดยสิทธิขนั ้ พื้นฐานของผู้ถือหุน้
ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในการได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิใน
การทีจ่ ะได้รบั ส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษทั ฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน
การร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ และมีผลต่อทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงิน
ปนั ผล การแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1.

การประชุมผูถ้ ือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุ นหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิน้ สุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทัง้ จัดส่ งหนังสือนัด
ประชุม และให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุม
ตามวาระต่างๆ ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม ซึง่ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องทีจ่ ะพิจารณา และ/หรือ เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกาหนด และ
ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนทีจ่ ะถึงวันประชุม โดยใน
แต่ ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้ มูล
ดัง กล่ า วใน website ของบริษัท ฯ เป็ น การล่ ว งหน้ า เพื่อ เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ได้มีเ วลาศึก ษาข้อ มูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยเพียงพอก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั ฯ
1.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดู แลให้บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ น
การจากัดโอกาสของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ
1.2

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุน้
เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวธิ ี การที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จดั
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ประชุมผูถ้ อื หุน้ สะดวกต่อการเดินทาง และมีขนาดเพียงพอรองรับจานวนผูถ้ อื หุน้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัดใกล้เคียง มีสงิ่ อานวยความสะดวกแก่ผู้พกิ าร มีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับ
เหตุฉุกเฉิน เป็ นต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดย
กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ พร้อมกับการนาส่งหนังสือ
เชิญประชุม ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้ บน
website ของบริษท
ั ฯ ด้วย
1.4

คณะกรรมการบริษัท ฯ ต้อ งสนับ สนุ น ให้ผู้ถือ หุ้น ใช้หนัง สือ มอบฉัน ทะรูป แบบที่ผู้ถือหุ้น
สามารถกาหนด ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน เป็ น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
1.5

2.

การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ฯ ควรส่งเสริมให้บริษัทนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผู้ถอื หุ้น ทัง้
การลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.1

กรรมการทุ ก คนควรเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น โดยผู้ ถื อ หุ้ น สามารถซัก ถามประธาน
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องได้
2.2

ในการประชุ มผู้ถือ หุ้น ต้อ งจัด ให้มีก ารลงมติเ ป็ น แต่ ละรายการในกรณี ท่ีวาระนัน้ มีหลาย
รายการ เช่น วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
2.3

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องส่งเสริมให้บริษทั ฯ จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือ
ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึก
ไว้ในรายงานการประชุม
2.4

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องสนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระทีส่ าคัญ เช่น การ
ทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็ นต้ น เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีมขี อ้ โต้แย้งในภายหลัง
2.5

ประธานในทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ได้
2.6

ในการประชุมบริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นตัง้ ข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดง
ความเห็นต่ อที่ประชุมในประเด็นต่ างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้ นี้ ในการประชุม บริษัทฯ จะ
สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ตลอดจนผูบ้ ริหารและฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบคาถามและให้ขอ้ มูล
รายละเอียดในทีป่ ระชุม อีกทัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
2.7
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การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติ การประชุมผูถ้ ือหุ้น

รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผล
คะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถาม
นอกจากนี้ ต้องบันทึกคาถามคาตอบในทีป่ ระชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุ้ นเห็นด้วย
คัดค้าน และงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุมด้วย
3.1

บริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม
สามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันทาการถัดไป และนาส่งให้กบั หน่ วยงานที่ เกีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ าหนด
และเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ทาง website ของบริษัท ฯ เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
ตรวจสอบได้
3.2

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ และอานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้
ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การได้รบั สารสนเทศ และการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยใน
การดาเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ บริษทั ฯ กาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ ถืออยู่ คือ หนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ
มอบฉันทะทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1

จัด ส่ ง หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มรายละเอี ย ดระเบี ย บวาระการประชุ ม ประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ หนังสือมอบฉันทะตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์
กาหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน (หรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนด) รวมทัง้ นาเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดบน website ของบริษทั ฯ
เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
ล่วงหน้าก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษทั ฯ ดังกล่าวอย่างละเอียด และไม่ มกี ารนาเสนอเรื่อง
อื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รบั รู้มาก่อน พร้อมทัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทแจ้งกาหนดการ
ประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ผ่านทาง website ของบริษทั ฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่ อ นเริ่ม ดาเนิน การประชุม บริษัท ฯ จะแจ้งให้ผู้ถือ หุ้น ทราบกฎเกณฑ์ต่า งๆ ที่ใ ช้ในการ
ประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้
1.2

1.3

2.

จัดให้มกี ารเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
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คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ชดั เจนเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความ
โปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอหรือไม่
2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ ควรกาหนดวิธกี ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนล่วงหน้ า 3 ถึง 4
เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอม
ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
2.2

ดาเนินการประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่
จะไม่เพิม่ ระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระ
สาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
2.3

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดยมอบ
ฉัน ทะ และสนับ สนุ น ให้ผู้ถือ หุ้น ใช้ห นั ง สือ มอบฉั น ทะรูป แบบที่ผู้ถือ หุ้ น สามารถก าหนดทิศ ทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ รวมทัง้ เสนอกรรมการอิสระของบริษทั อย่างน้อย 1 ท่าน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ อื หุน้
2.4

2.5

ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงสาหรับทุกระเบียบวาระ

เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ น รายท่าน โดยผู้ถอื หุน้ มี
สิทธิท่จี ะเลือกบุคคลทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ อย่างแท้จริง
2.6

ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่าย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.7

อานวยความสะดวกในการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ โดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทัง้ ให้โอกาสทีเ่ ท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็น การถามคาถามต่อทีป่ ระชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม
และประธานในทีป่ ระชุมได้ให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุม
อย่างครบถ้วน
2.8

เผยแพร่รายงานการประชุมผ่า นทางตลาดหลักทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย และ website ของ
บริษทั ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
2.9

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถพิจารณาธุร กรรมของบริษทั ฯ ที่
อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษทั โดยรวม ทัง้ นี้ กรรมการ
และผู้บ ริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุร กรรมที่ทากับบริษัท ฯ ต้อ งไม่ มีส่ว นร่ วมในการตัด สิน ใจทาธุร กรรม
ดังกล่าว
2.10
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กร
ถือปฏิบตั โิ ดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และต้องกาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหาร
ที่มหี น้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น
ประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
1.

2.

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ จะต้องไม่นาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
4.

กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั และ/หรือ เข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดย
ใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ข้อกาหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษทั ด้วย ผูใ้ ดทีฝ่ า่ ฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
5.

ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึง่ ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษั ทย่อย
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี และต้องรอคอยอย่างน้อย 24
ชัวโมงภายหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ด้วย
6. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษทั ฯ หรือบุคคลอื่นซึง่ มิได้ทาหน้าทีใ่ นการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
7.

การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
7.1

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีขอ้ กาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อน
การพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ

7.2

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดูแลให้กรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะทีอ่ าจ
ทาให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และงดเว้นจากการมีสว่ น
ร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้

7.3

บริษัทฯ ได้ให้ขอ้ มูลแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับหน้าทีท่ ผ่ี ู้บริหารต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษทั ฯ และบทกาหนดโทษตาม พ .ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.
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2535 (รวมทัง้ ที่มก
ี ารแก้เพิม่ เติม ) และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในกรณีทก่ี รรมการหรือผูบ้ ริหารมีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ต้องรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้เพิม่ เติม) ภายใน
3 วันท าการ ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ทราบ เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่าฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง่
เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือ
หลักทรัพย์หรือมีการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ต้องจัดทาและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
มาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้เพิม่ เติม)
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนัก งานและผู้บ ริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้มีส่ว นได้เ สีย ภายนอก เช่ น คู่แ ข่ง คู่ค้า ลูก ค้า เป็ น ต้น โดยบริษัทฯ
ตระหนักดีว่า การสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้
เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ และกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมันคงให้
่
แก่บริษทั ฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
พัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยยึดหลักการปฏิบตั ิ
ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
พนักงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่ายิง่ ของบริษทั ฯ จึงเป็ นนโยบายของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาสความก้าวหน้า ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม การแต่งตัง้
โยกย้าย รวมทัง้ ให้การสนับสนุ นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน อีกทัง้ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มสี ่วนร่วมใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี มีการทางานเป็ นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรูส้ กึ ปลอดภัยในการทางาน
โดยบริษทั ฯ จะให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านแผนการฝึกอบรมทีห่ ลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ
แข่งขันในธุรกิจทีท่ วีความรุนแรงขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ
และความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
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คู่แข่ง
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งขันให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่
เป็ นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
คู่ค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ตามกรอบการค้าทีส่ จุ ริต ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ใิ นการคัดเลือกคู่คา้
เป็ นไปอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของทัง้ สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญาหรือคามันที
่ ใ่ ห้ไว้ต่อกันอย่างเคร่งครัด ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องเป็ นจริง
ลูกค้า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของความพึงพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อความสาเร็จของธุรกิจของบริษทั ฯ จึงมี
เจตจานงทีจ่ ะดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และ
พัฒนาสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพให้แก่ลกู ค้าในราคาทีเ่ หมาะสม เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าทัง้ ในด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพและการชดเชยจากการใช้สนิ ค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้าหรือบริการนั ้ น พัฒนารูปแบบ
สินค้าและบริการ รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดาเนินการอันเป็ น
ความมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้าสูงสุด
เจ้าหนี้
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมันและไว้
่
วางใจเป็ นภาระที่
ต้องปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ปฏิบตั ิการใดอัน
เป็ นการละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
ชุมชน
บริษทั ฯ ตระหนักในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนในทาเลโดยรอบสถานประกอบการทีต่ ั ง้ อยู่ เพื่อ
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขเรียบร้อย
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รบั การดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษทั ยังมีนโยบายในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.

นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อ มให้มี
คุณภาพ ทีด่ ี และมีการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
โดยนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ ดังนี้
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▪

▪

2.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

มุ่งมันที
่ ่จะดาเนินการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ ให้เกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ
ให้มนใจได้
ั่
ว่ามาตรการป้องกันและควบคุม ได้ถูกนาไปปฏิบตั แิ ละทบทวนเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

▪

มุ่งปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ แวดล้อม

▪

ให้ความรูแ้ ละสร้างจิตสานึกแก่พนักงานและผูร้ บั เหมา รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ในบทบาทหน้าที่
และงานทีร่ บั ผิดชอบในเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

▪

พัฒนาโครงการโดยคานึงถึงคุณภาพด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีของ
ลูกค้าและชุมชนรอบข้าง

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของพนั ก งานและผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง โดยยิน ดีท่ีจ ะส่ ง เสริม สนั บ สนุ น งานด้ า นความปลอดภัย รวมทัง้ การรัก ษา
สภาพแวดล้อม ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
▪

▪

3.

ดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึง่ มีความเสีย่ งตัง้ แต่ระดับปานกลางขึน้ ไปให้แก่พนักงานและ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

▪

บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความรูแ้ ละมีจติ สานึกในการปฏิบตั งิ านด้วยความ
ปลอดภัย รวมไปถึงมีสขุ ภาพอนามัยทีด่ ี ไม่เจ็บปว่ ยจากโรคทีเ่ กิดจากการทางาน

▪

บริษัท ฯ ถือ ว่ า ความปลอดภัย ในการท างานเป็ น สิ่ง สาคัญ อย่ า งยิ่ง เป็ น หน้ า ที่แ ละความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มุ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และจะ
สนับสนุนให้พนักงานและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานเพื่อมีสว่ นร่วมพัฒนาสังคม รวม
ไปถึงมีปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ชุมชนทีส่ ถานประกอบการตัง้ อยู่
4.

นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต
บริษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ ดังนี้
▪

ห้ามมิให้พนักงานเรียกหรือรับประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดทีส่ ่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั หิ รือละ
เว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางทีม่ ชิ อบหรืออาจทาให้บริษทั ฯ เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม

▪

พนักงานพึงละเว้นการเสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้
ผูน้ นั ้ กระทาหรือละเว้นการกระทาใดทีผ่ ดิ กฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าทีข่ องตน
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5.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

การจัด ให้มีโ ครงการหรือ แนวทางในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต การคอร์ร ัป ชัน่ รวมถึง การ
สนับสนุ นกิจกรรมทีส่ ่งเสริมและปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัท ฯ จัด ให้มีม าตรการในการแจ้ง เบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรีย นจากการกระท าผิด กฎหมายหรือ
จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร ทัง้ จากพนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่น รวมทัง้ มีกลไกในการคุ้มครองผูแ้ จ้งเบาะแส และให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ น
ความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบั มอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านัน้ เพื่อสร้างความมันใจแก่
่
ผู้
ร้องเรียน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ควรจัดให้มกี ระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยควรเปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรือรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้ รายงาน
ข้อ มูลทางการเงิน และข้อ มูลทัว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ข องสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึง่ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
สื่อ การเผยแพร่ ข้อ มูลต่ า งๆ ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

การเปิ ดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีกลไกทีจ่ ะดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง
ไม่ทาให้สาคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.1

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งรายงานและเปิ ด เผยนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี
จรรยาบรรณในการดาเนิน ธุร กิจ นโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ย วกับการดูแล
สิง่ แวดล้อมและสังคมทีไ่ ด้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้
กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
รายงานประจาปี และ website ของบริษทั ฯ เป็ นต้น
1.2

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
1.3

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสนับสนุ นให้บริษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้
เพื่อ ให้นัก ลงทุ น ได้ร ับ ทราบข้อ มูลและเข้า ใจการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น กับ ฐานะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสได้ดยี งิ่ ขึน้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
1.4
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทีผ่ สู้ อบบัญชี
ให้บริการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ไว้ดว้ ย
1.5

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้มีการเปิ ดเผยขอบเขตอานาจ บทบาทและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมาและความเห็นจากการทาหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
1.6

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดับ สูง ที่สะท้อ นถึง ภาระหน้ า ที่และความรับ ผิด ชอบของแต่ ละคน รวมทัง้ รูป แบบหรือ ลัก ษณะของ
ค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่เปิ ดเผยต้องรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ ละท่าน
ได้รบั จากการเป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยด้วย
1.7

1.8

คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะพิจ ารณาเปิ ดเผยข้อ มู ล ตามหลัก เกณฑ์ ท ัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่าน website ของบริษทั ฯ (www.cmc.co.th)
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี โดยการจัดทางบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่ า งสม่ า เสมอ รวมทัง้ มีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ลอย่ า งเพีย งพอในงบการเงิน ซึ่ง ในการนี้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.

ข้อมูลขัน้ ตา่ ที่ ต้องเปิ ดเผยบน website ของบริษทั ฯ

นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องพิจารณาให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษทั ฯ โดยต้องกระทา
อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลที่เป็ นปจั จุบนั อนึ่ง ข้อมูลบน website ของบริษัท อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั
2.1

วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ

2.2

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ

2.3

รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร

2.4

งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทัง้ ฉบับปจั จุบนั และของปี
ก่อนหน้า

2.5

แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ทส่ี ามารถให้ดาวน์โหลดได้

2.6

ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
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2.7

โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

2.8

โครงสร้า งกลุ่ ม บริษัท ฯ รวมถึง บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม บริษัท ร่ ว มค้า และ

Special purpose

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
2.9

กลุ่ ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ท งั ้ ทางตรงและทางอ้อ มที่ถือ หุ้น ตัง้ แต่ ร้อ ยละ 5 ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง

2.10

การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง

2.11

หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้

2.12

ข้อบังคับบริษทั ฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)

2.13

นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ

2.14

นโยบายด้านบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่าง ๆ

2.15

กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ ง ของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่องทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

2.16

กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง

2.17

จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษั ทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน
สัมพันธ์

2.18

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลทีส่ ามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1

คณะกรรมการบริษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยบุ ค คลซึ่ง มีค วามรู้ ค วามสามารถและคุ ณ สมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัทฯ และมี
กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้อย่างเป็ นอิสระ
ทัง้ นี้ นโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงจานวนปี ในการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะถูกเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ website ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด และกรรมการที่ไม่
1.2
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อิสระต้องเป็ นไปตามสัดส่วนอย่างยุตธิ รรมของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุ่ม โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5
ท่านทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจและตามทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดไว้ว่าใน
การประชุมสามัญประจาปี ให้กรรมการพ้นจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะพ้นจากตาแหน่ งไม่อาจแบ่งออกให้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จานวนทีใ่ กล้
ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการท่านที่อยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผู้พน้ จากตาแหน่ ง อย่างไรก็
ตาม กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งแล้วนัน้ อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
1.3

กรรมการอิสระของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนดและไม่มลี กั ษณะอื่นใด
ทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ เปิ ดเผย
การกาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ควรกาหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่ งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่จี ะแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ต่อไป คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็ นดังกล่าว
1.4

ในกรณีต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด
1.

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลเดียวกัน

2.

ประธานคณะกรรมการไม่เป็ นกรรมการอิสระ

3.

ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

4.

ประธานคณะกรรมการเป็ นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทางานหรือได้รบั
มอบหมาย ให้มหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั อื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งหลายบริษทั
อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นบริษัทฯ ได้อย่าง
เพียงพอ โดยควรกาหนดจานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งให้เหมาะสมกับลักษณะ
หรือสภาพธุรกิจของบริษทั ซึง่ ไม่ควรเกิน 5 บริษทั จดทะเบียน ทัง้ นี้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นฐานะกรรมการบริษทั อาจลดลง หากจานวนบริษทั ทีก่ รรมการไปดารงตาแหน่ งมีมากเกินไปและ
ควรให้มกี ารเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย โดยข้อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของกรรมการแต่ละท่านจะเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และคณะกรรมการต้องกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ ต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน
1.5

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาหรือรับทราบ
1.6
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ซึง่ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
แต่ละชุด
บริษัท ฯ ได้แ บ่ ง แยกบทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบระหว่ า งคณะกรรมการบริษัท ฯ กับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับดูแ ลก าร
ดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะทีผ่ บู้ ริหารทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด
1.7

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ต่างกัน คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องกาหนดอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ต้องแยกบุคคลทีด่ ารง
ตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.8

1.9

คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรเลือกให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ

บริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ฯ ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องทราบและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั
ฯ รวมทัง้ ประสานให้มีการปฏิบตั ิต ามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ
ก าหนดคุ ณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของเลขานุ ก ารบริษัท ฯ ไว้ช ัด เจนและ
เหมาะสม โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ website ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บุคคลทีด่ ารงตาแหน่ ง
เลขานุ การบริษทั ฯ จะได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นกฎหมาย การบัญชีและการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างต่อเนื่อง
1.10

2.

คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มตี ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรพิจารณาจัดให้มคี ณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
2.1

1.

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนควรประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการอิสระ และประธาน
ควรเป็ นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้ าที่
พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อ
ดารงตาแหน่ งกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ
สรรหาทีไ่ ด้กาหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึง่ จะนาเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ ทัง้ นี้ ต้องเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการสรร
หากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้ทราบ และยังทาหน้าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์ใน
การจ่ า ยและรู ป แบบค่ า ตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง เพื่อ เสนอ
ความเห็น ต่ อ คณะกรรมการบริษั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ อ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะต้องนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ควรประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และประธานควรเป็ นกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทาหน้าทีส่ ่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความ
เสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กร และปลูกฝงั ให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร โดยสอบ
ทานการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษัทฯ จากการประเมินความเสีย่ งและการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการ เพื่อลดความเสี่ยงและนาเสนอความเห็นต่ อ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ซึง่ จะนาเสนอทีป่ ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ

ในกรณีทค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลของทีป่ รึกษา
นัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระหรือไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.2

เพื่อให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งควรมีการประชุม อย่างน้อย 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อพิจารณาหารือและดาเนินการใด ๆ ให้สาเร็จ
ลุล่วงตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตน
2.3

3.

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ มีทกั ษะและความเชีย่ วชาญ และมีภาวะผู้ นา
ซึ่ง เป็ น ที่ย อมรับ โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ จะพิจ ารณาและให้ค วามเห็น ชอบในเรื่อ งที่สาคัญ เกี่ย วกับ การ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ เช่น วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงานและงบประมาณ
นโยบายแนวทางในการประกอบธุ ร กิจ และก ากับ ดู แ ลการปฏิบ ัติ ง านของบริ ษั ท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกากับดูแลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ เพื่อติดตามและ
ดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแสด้วย อีกทัง้ การดูแลให้การ
ดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงานความต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร (Succession plan)
3.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจา นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว
บริษทั ฯ จะถือปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยจะเปิ ดเผยรายงานการกากับ
ดูแลกิจการไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
3.2

จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงาน เป็ น ลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิห น้ า ที่ต าม
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ภารกิจของบริษทั ฯ ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และเทีย่ งธรรมทัง้ การปฏิบตั ิ ต่อบริษทั ฯ ผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทัง้ การกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็ น
ประจา
ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้มีก ารประกาศและแจ้ง ให้พ นัก งานทุ ก คนรับ ทราบและยึด ปฏิบ ัติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
3.3

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บนหลักการทีว่ ่าการตัดสินใจใดๆ ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์สงู สุด
ข
อ
ง
บริษทั ฯ และ ผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็ นสาคัญ และต้องหลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้งให้
บริษทั ฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วม
การพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ
หากมีรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ทีม่ ใิ ช่การดาเนินการตาม
ธุรกิจปกติหรือเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ จะต้องนาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุ มตั ิ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงาน
ประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
3.4

ระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน
และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษทั ฯ มีการกาหนดภาระหน้าทีแ่ ละอานาจ
ในการด าเนิ น การของผู้ป ฏิบ ัติง านและผู้บ ริห ารไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่ า งชัด เจน มีก าร
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน และ
ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ทาหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
บริษัท ฯ ก าหนดให้มีฝ่า ยตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ต รวจสอบการปฏิบ ัติง านหลัก และ
กิจกรรมทาง การเงินทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ให้ดาเนินไปในแนวทางทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น ไปตามกฎหมายและข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ งกับ บริษัท ฯ ระบบการควบคุ ม ภายใน โดย
ตรวจสอบรายการทีส่ าคัญอย่างสม่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาให้ฝา่ ยตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีแผนทีจ่ ะจัดจ้างผูป้ ระเมินระบบการควบคุมภายในอิสระจากภายนอก
เพื่อช่วยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่ จะช่วยทาให้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ได้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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3.5

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

การบริหารความเสีย่ ง

บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและสามารถวัดผลการดาเนินงานได้
โดย ฝา่ ยบริหารจะมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้เป็ นประจา โดย
มีก ารประเมิน ปจั จัยความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเ คราะห์ป จั จัยที่เ ป็ นสาเหตุ และ
กาหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ท่เี ป็ นสาเหตุของปจั จัยความเสีย่ ง มาตรการในการลด
ความเสีย่ ง รวมทัง้ มอบหมายให้หน่ วยงาน ที่เกี่ยวข้องติดตามความเสีย่ งนัน้ อย่างสม่ าเสมอ และ
รายงานความคืบหน้าต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ทัง้ นี้ คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงการเพียงพอของ
ระบบ การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี
3.6

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝา่ ยบัญชีและผูส้ อบ
บัญชีประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษั ทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงิน ที่ป รากฏในรายงานประจ าปี โดยการจัด ท างบการเงิน ดัง กล่ า วจะต้อ งเป็ น ไปตาม
มาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที่ได้รบั
อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
3.7

แนวทางในการการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรจัดให้มแี นวทางดาเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแส
หรือผูม้ สี ่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษทั ฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสอาจ
กาหนดให้ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อสังการให้
่
มกี ารตรวจสอบ
ข้อมูลตามกระบวนการทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
3.8

การกากับดูแลบริษทั ย่อย

คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรมีกลไกกากับดูแลบริษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงิน
ลงทุนของบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล
ทีจ่ ะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ และ
การทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.

การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้ าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครัง้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ วาระการประชุมจะถูกกาหนดไว้
ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กบั คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
การประชุมเว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน หลังจากจบการประชุมจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
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รวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนจานวนครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี ในกรณีท่บี ริษทั ฯ ไม่ได้มกี ารประชุมทุก
เดือน บริษทั ฯ ต้องส่งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบในเดือนทีไ่ ม่ได้มกี ารประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุมจะส่งเสริมให้ กรรมการทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
และจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยมีการจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอทีก่ รรมการจะพิจารณาวาระต่างๆ อย่า งรอบคอบในทุกประเด็นทีน่ าสู่ทป่ี ระชุมรวมถึงประเด็นการกากับ
ดูแลกิจการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารควรร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยดูให้แน่ ใจว่าเรื่องทีส่ าคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละ
คนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ เข้าสูว่ าระการประชุม
โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงหรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้รายละเอียด
ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ เ พิ่ม เติม ในฐานะผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง และเพื่อ ให้ก รรมการได้มีโ อกาสรู้จ ัก ผู้ บ ริห ารส า หรับ
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ ในและนอก
ห้องประชุมและสามารถขอรับรายงานและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องโดยสามารถติดต่อได้โดยตรง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารจะได้รบั
ทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภ าพ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าถึง
สารสนเทศทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุการบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารอื่น
ที่ไ ด้ร ับ มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดและในกรณี ท่จี าเป็ น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจัดให้มี
ความเห็นอิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ
ท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้ บริษัทฯ ได้จดั ส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าทุกครัง้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ฯ มีเวลาทีจ่ ะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และมอบหมาย
ให้เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ี
ประชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติทป่ี ระชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุ การ
บริษัทฯ บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานคณะกรรมการ
ภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีก่ ารประชุมสิน้ สุดลง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหารกันเองตามความจาเป็ น
และเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่สาคัญ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมในภายหลัง
5.

การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองปี
ละ 1 ครัง้ โดยเป็ นการประเมินโดยรวมไม่ได้มุ่งทีก่ รรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็ นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยต้องกาหนดบรรทัดฐานทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบกับ
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ผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์ บริษัทจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษา
ภายนอกมากาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นใน การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี
และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ด้วย
6.

ค่าตอบแทน

บริษทั ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคานึงถึงผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ /อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพไว้ ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั มอบหมายภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะ
ได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จัดให้มี
ค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกาหนดให้มกี าร
เปิ ดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามแบบที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
7.

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรู้
แก่กรรมการผูเ้ กีย่ วข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็ น
ต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั ฯ
หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก และในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการหรือแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝา่ ยจัดการ
จะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนา
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ ายงานถึง
แผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง และมีการเตรียมความพร้อมโดยมีแผน
ทีต่ ่อเนื่องถึงผูส้ บื ทอดงานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ และคณะกรรมการควรจัดให้มโี ครงการสาหรับ
พัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จดั การรายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิง่ ที่ได้ทาไปในระหว่างปี และควรพิจารณา
ควบคู่กนั ไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
8.

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ฯ ให้ค วามสาคัญ เป็ น อย่ างสูงต่ อ การพัฒนาบุค ลากรของบริษัท ฯ เนื่ อ งจากบริษัทเชื่อว่า
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ และจิตสานึกของบุคลากร คือ กุญแจนาไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน และความสาเร็จของ
บริษทั ฯ นัน้ จะเกิดขึน้ ได้จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า
ได้ทงั ้ ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ละเลยทีจ่ ะจัดสรรหรือมอบสิง่ ทีด่ ใี ห้แก่พนักงาน เพื่อเป็ น
การตอบแทนในความร่วมมือและความทุ่มเททีพ่ นักงานมีให้แก่บริษทั ฯ รวมทัง้ บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของ
บุคลากรในฐานะทีเ่ ป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าของบริษทั ฯ จึงสนับสนุ นให้พนักงานได้รบั การศึกษา ฝึ กอบรม และพัฒนา
ความรู้ความสามารถทัง้ ในด้านการทางาน และในด้านสังคม โดยนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
บริษทั ฯ จะพิจารณาจากปจั จัยหลัก ได้แก่
1.

ความต้องการทางธุรกิจ

2.

เงื่อนไข ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ

3.

ความจาเป็ นในการฝึ กอบรม โดยคานึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อ
ปฏิบตั งิ าน
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ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

9.2.1 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
1.1

บริหารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุดแก่ผถู้ อื หุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าคัญ
4 ประการ คือ
1.1.1

การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)

1.1.2

การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)

1.1.3

การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ และ
มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of Obedience)

1.1.4

การเปิ ดเผยข้อมูลผูถ้ อื หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)

1.2

ก าหนดวิสยั ทัศ น์ พัน ธกิจ และเป้ า หมายเชิง กลยุท ธ์ในการด าเนิ น ธุร กิจของบริษัทฯ โดยมีการ
ทบทวนและอนุมตั เิ ป็ นประจาทุกปี

1.3

พิจ ารณาแผนหลัก ในการด าเนิ น งาน งบประมาณ เป้ าหมายและแนวทางในการด าเนิ น ธุ ร กิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษทั ฯ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

1.4

ติดตามดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดาเนินงาน โดย
กาหนดให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ ให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิง่ แวดล้อมตลอดจนการพัฒนาบุคลากรบริษทั ฯ

1.5

อุทศิ เวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้ นึ่งผูใ้ ดและไม่ดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นการ
ขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ

1.6

จัดการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั
ฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้อง

1.7

กาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง และกากับดูแลให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล รวมทัง้ มี
การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ และเมื่อระดับความเสีย่ งมีการ
เปลีย่ นแปลง

1.8

กากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิน
ธุ ร กิจ ติ ด ตามให้ มีก ารปฏิบ ัติ และเป็ น แบบอย่ า งในการปฏิบ ัติ ต ามหลัก บร รษั ท ภิ บ าลและ
จรรยาบรรณบริษทั ฯ
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1.9

สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจติ สานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่ อต้านคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ พร้อมทัง้ กากับดูแลให้มีระบบควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสีย่ งด้า นการทุจริตและการใช้อ านาจ
อย่างไม่ถูกต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทาผิดกฎหมาย

1.10

ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้
ถือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รบั ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

1.11

ตระหนักถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ เคารพสิทธิ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้มกี ระบวนการและช่องทางในการ
รับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน
ั หากับ
และเปิ ด โอกาสให้ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ทุ ก ฝ่ า ยสามารถติด ต่ อ /ร้อ งเรีย นในเรื่อ งที่อ าจเป็ น ป ญ
คณะกรรมการได้โดยตรง

1.12

พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกากับดูแลให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบการ
กาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้เกิด
แรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และยาว

1.13

ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นประจาทุกปี โดยให้มกี ารประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ แบบโดยรวม (As a Whole) รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาร่วมกันใน คณะกรรมการบริษทั ฯ

1.14

กากับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อย่ างโปร่งใส และมีการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

1.15

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่มี เี หตุสุดวิสยั โดย
กรรมการบริษัท ฯ ที่ไ ม่ สามารถเข้า ร่ วมประชุม จะต้อ งแจ้ง ให้ป ระธานกรรมการหรือ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

1.16

พัฒนาความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือร่วมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการหรือกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็ นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง

1.17

แต่งตัง้ ประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร

ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อาจขอคาปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิ สระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
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9.2.2 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี ้
อานาจของกรรมการตรวจสอบ
1. ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายในขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. เชิญกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ มาร่วมประชุมหรือชีแ้ จงหรือตอบข้อซักถามใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับกิจการและการดาเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมทุน และโครงการร่วมทุน
ทีอ่ ยู่ในขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ปรึก ษาหารือ ผู้เ ชี่ย วชาญหรือ ที่ป รึก ษาของบริษัท ฯ (ถ้ า มี) หรือ จ้า งที่ป รึก ษาหรือ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ภายนอก ในกรณีทจ่ี าเป็ นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ
4. ตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็ นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษทั ฯ ตามทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านภายใต้หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
หน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทัง้
ในรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้ส อบบัญ ชีฯ สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรื่องสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มคี วามเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่ าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสานักงานสอบบัญชีนนั ้
4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเ่ี กิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผูบ้ ริหาร และทบทวนร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษทั ในรายงานสาคัญๆ ทีต่ ้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงาน
ดัง กล่ า วลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดัง กล่ า วต้อ งประกอบด้วยข้อ มูล
ดังต่อไปนี้
▪

ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทาและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั
ฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้

▪

ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
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▪

เหตุผลทีเ่ ชื่อว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มีความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง

▪

ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั

▪

รายงานอื่นใดทีเ่ ห็นว่าผู้ถอื หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

7. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มกี ารประชุม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ดังต่อไปนี้
▪

การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง หลักการบัญชีและวิธปี ฏิบตั ทิ าง
บัญ ชี การปฏิบ ัติตามมาตรฐานการบัญชี การดารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ย นแปลงทาง
นโยบายที่ส าคัญ รวมถึงเหตุ ผ ลของฝ่า ยจัด การเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายบัญ ชี ก่ อ น
นาเสนอ คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไป
่

▪

การพิจารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

▪

การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาปี (Audit Plan) ของบริษทั ฯ ขัน้ ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่ างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบถามถึงขอบเขต
การ ตรวจสอบทีไ่ ด้วางแผนไว้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบ
การทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

▪

▪

ั หาหรือ ข้อ จากัด ที่เ กิด ขึ้น ในระหว่า งการ
การพิจ ารณาร่ วมกับ ผู้ตรวจสอบภายใน ถึง ป ญ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
การพิจารณาร่วมกับผูส้ อบบัญชีถงึ ปญั หาหรือข้อจากัดทีเ่ กิดขึน้ จากการตรวจสอบงบการเงิน

▪

การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวน
วิธกี ารและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกีย่ วกับโครงการ
รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางทีผ่ ดิ
โดยพนักงานบริษทั ฯ หรือบุคคลภายนอก

▪

การปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ

▪

การปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย

▪

การพิจ ารณาประเมิน ผลตนเองกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบตามที่ไ ด้ ร ับ
มอบหมาย

8. กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดับนโยบาย และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในโดยพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบกฎบัต ร ความเป็ น อิส ระ รวมทัง้ ขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของฝา่ ยตรวจสอบภายใน
9. พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้า ง หัว หน้ า ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน รวมถึง ร่ ว มประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึง่ พิจารณาโดย ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ
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10. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรวมทัง้ ติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ฝ่ายบริหารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาทีเ่ หมาะสม
11. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้ หรือตามความจาเป็ นเพื่อให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
อนุมตั ิ
12. ปฏิบ ัติก ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ นี้ ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ท่จี ะต้องรายงานหรือนาเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตาม
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรฯนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยตรง และกรรมการยังคงรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก

9.2.3 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้
ด้านการสรรหา
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี ารในการสรรหากรรมการและผู้มอี านาจในการจัดการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมและเป็ นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูม้ อี านาจในการ
จัดการ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ทัง้ นี้ การเสนอชื่อกรรมการบริษทั ฯ เป็ นคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ให้พจิ ารณา
ถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดทีส่ าคัญสาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ (อาทิ ประสบการณ์
ในธุ ร กิจ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพ ย์ การเงิน บริห ารธุ ร กิจ การตลาด การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
กฎหมาย การจัด การ) ตลอดจนพิจ ารณาถึ ง ความสามารถที่จ ะช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นไปอย่างรอบคอบยิง่ ขึน้ ความสามารถในการดาเนินการตัดสินใจทาง
ธุรกิจอย่างมีเหตุมผี ล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ใน
การเป็ นผูน้ า รวมทัง้ ความชานาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัตสิ ่วน
บุคคลอื่นทีเ่ หมาะสม
3. เปิ ดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
4. ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งและความต่อเนื่องในการบริหารทีเ่ หมาะสม
สาหรับตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นประจาทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อทราบ
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ด้านค่าตอบแทน
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่นื รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่ ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ท่ี ชดั เจน โปร่งใส และนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้รบั ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ
3. ก าหนดแนวทางในการประเมิน ผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอ านาจในการจัด การเพื่อ
พิจารณาผลตอบแทนประจาปี
4. เปิ ดเผยนโยบายเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้
จัดทารายงานการกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้ อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การ
ดาเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจาปี
ของบริษทั ฯ
5. เสนอแนะค่ า ตอบแทนที่เ หมาะสมของคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ

9.2.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาสอบทานและนาเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ใิ นเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมซึง่ ต้องครอบคลุมถึง
ความเสีย่ งประเภทต่างๆทีส่ าคัญ อาทิ ความเสีย่ งจากการควบคุมภายในความเสีย่ งทางการตลาดขาย ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องทางการเงิน ความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารก่อสร้างโครงการและความ
เสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั ฯ
2. ประเมินความเสีย่ งด้านกลยุทธ์และติดตามและดูแลการดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อลดความ
เสีย่ งความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง พัฒนาและดูแลให้บริษทั ดาเนินการตามนโยบาย
บริห ารความเสี่ย งที่บ ริษัทฯ ก าหนดและปฏิบ ัติตามหลัก เกณฑ์ก ารก ากับ ดูแลกิจการที่ดี อย่ า ง
ต่ อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร และมีการ
ปฏิบตั ติ ามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานสรุปผลการบริหารความเสีย่ งจากการติดตามแผนปฏิบตั ิการเพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการความเสีย่ งได้อย่างเพียงพอและยอมรับได้
5. ปรึก ษาหารือ กับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ย วกับ ระบบงานที่มีค วามเสี่ย งสูง มาก โดยให้ฝ่า ย
ตรวจสอบภายในเป็ นผูส้ อบทาน เพื่อให้ม ัน่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อ
การจัดการความเสีย่ ง
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6. รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญทุกไตรมาส ใน
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทก่ี าหนด
7. ให้คาแนะนาและคาปรึกษากับหน่วยงาน และ/หรือ คณะทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
รวมทัง้ พิจารณาแนวทางเหมาะสมในการแก้ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาระบบการบริหารความ
เสีย่ ง
8. พิจารณากาหนดแนวทางแต่งตัง้ คณะทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งและการรายงานผล
การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทัง้ กาหนดบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั งิ านอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

9.2.5 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีจ่ ดั การงานและดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั ฯ กาหนดหรือได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่
กาหนดไว้
3. กากับและติดตามผลการดาเนินงานและฐานการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม
4. คณะกรรมการบริหารมีอานาจและหน้าทีใ่ นการดาเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบริหารบริษทั ฯ ให้
ประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง
▪

▪

จัดทาและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั
ฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
พิจารณากลันกรองแผนธุ
่
รกิจประจาปี งบประมาณค่าใช้ จ่ายประเภทลงทุน เป้าหมายการ
ปฏิบ ัติง าน รวมถึง สิ่ง ที่ต้อ งริเริ่มต่ างๆ ที่ส าคัญ เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้า หมาย และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

▪

พิจารณากลันกรองโครงการที
่
่มคี ่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯ
กาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

▪

พิจารณาและอนุมตั ใิ นเรื่องต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในอานาจดาเนินการหรือได้รบั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ

▪

พิจารณาทบทวนอานาจดาเนินการในเรื่องต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในตารางการมอบอานาจ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

▪

จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว

▪

พัฒนาและดูแลรักษาบุคคลให้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
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ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
ความก้าวหน้าในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ

5. อนุ มตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามทีจ่ ะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ ตามที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ ได้เ คยมีม ติอ นุ ม ัติใ น
หลักการไว้แล้ว
6. พิจารณานาเสนอดัชนีวดั ผลสาเร็จขององค์กรรวมทัง้ ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
7. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายในบริษทั ฯ
8. มีอานาจเชิญฝา่ ยบริหารหรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั ฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
9. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน
▪

เรื่องเกีย่ วกับนโยบายของบริษทั ฯ

▪

เรื่องทีห่ ากทาไปแล้วจะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างสาคัญแก่กจิ การของบริษทั ฯ

▪

เรื่องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เอง

▪

เรื่องทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบทีบ่ ริษทั วางไว้

▪

เรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุ มตั เิ ป็ นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้วางไว้

▪

เรื่องทีเ่ ข้าข่ายกฎหมายหรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการทารายการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ

10. พิจารณาแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้ การอนุ มตั ิรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่
รวมถึงการอนุ มตั ริ ายการทีค่ ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทัง้
รายการทีก่ าหนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มา
หรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ทส่ี าคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
11. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลง
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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9.2.6 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ดังต่อไปนี ้
1.

จัดทาและนาเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย และการระดมทุนของบริษทั ฯ และกาหนด
อานาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั ฯ

2.

บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ และ
บริษทั ในกลุ่มให้มกี ารเชื่อมโยงและเกือ้ หนุ นกัน เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ
และข้อบังคับของบริษัท ฯ รวมทัง้ คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบ
อานาจอนุ มตั แิ ละดาเนินการของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม โดยมีการรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ

3.

กาหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรมนุ ษย์และสนับสนุ นการดาเนินงานในทุก ส่ว นงาน
เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ยู่ได้อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ

4.

ให้คาแนะนาและถ่ ายทอดประสบการณ์ทางาน การกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่ม

5.

บริห ารจัด การด้ า นการเงิ น และการใช้ จ่ า ยงบประมาณของบริษั ท ฯ ให้ เ กิด ประโยชน์ แ ละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

6.

พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ติ ่อไป

7.

มีอานาจในการทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ฯ ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
ของบริษทั ฯ เรื่องอานาจอนุมตั ิ

8.

อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงาน

9.

มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะบางอย่างแทนได้
โดยการมอบอานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจ
ตามหนังสือมอบอานาจ และ/หรือให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการบริษทั
ฯ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือบริษทั ฯ ได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือมอบอานาจช่วงทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
หรือผู้รบั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รบั ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษทั ฯ ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ
รายการที่เ ป็ น ไปตามนโยบาย และหลัก เกณฑ์ท่ีท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น หรือ คณะกรรมการบริษัท ฯ
พิจารณาอนุ มตั ิไว้ และเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกาหนด
10.

ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุด
ย่อย และ/หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ กฎหมาย
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ทัง้ นี้ อานาจในการกระทานิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทาง
การค้า (ข ) รายการได้ม าจ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรัพ ย์สิน ที่ส าคัญ ของบริษัท ฯ (ค ) อาจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ง) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจ้าหน้าที่
บริห ารหรือ บุ ค คลที่มีส่ ว นได้เ สีย กับ บริษัท ฯ หรือ บริษัท ย่ อ ย ตามที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมายและประกาศของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ไม่ถอื ว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอานาจของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงใน
นิติกรรมดังกล่าวไม่ว่ าโดยดุ ลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุ คคลอื่น กระทาในนามของตนเอง ในกรณี
ดังกล่าวนิติกรรมนัน้ จะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยัง
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ และตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

9.2.7 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2560 ได้ กาหนดขอบเขต
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.

4.
5.

6.

จัดทาแผนงานระยะยาว (3 ปี ) และ แผนงานระยะสัน้ (1 ปี ) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้
แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย
จัดทางบประมาณและดาเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และหลักการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
การจัดองค์กรและงานโดยมีอานาจในการกาหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ
คาสัง่ หนังสือเวียน การกาหนดสายการบังคับบัญชา และผังการดาเนินงาน การกาหนดตาราง
อานาจอนุมตั ปิ ฏิบตั งิ าน และการกาหนดระดับงาน Job Description และ Job Specification
พัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ อันประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการจัดการ
และประเมินผลโดย KPI
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีอานาจพิจารณาจ้างงาน / เงินเดือน / ค่าจ้าง / เงินชดเชย /การ
พิจารณาโบนัส / ค่าตอบแทน ของพนักงานในตาแหน่งตัง้ แต่รองกรรมการผูจ้ ดั การลงมา การแต่งตัง้
ถอดถอน และโอนย้าย สับเปลีย่ นสายงาน การพิจารณาสวัสดิการภายใต้นโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างทักษะและความชานาญของ
บุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของบริษทั
ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร กาหนดไว้ และเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ระเบียบ ข้อตกลง คาสัง่
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ตลอดจนมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดาเนินงานต่ อประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร (Chief Executive Officer)
มีอานาจในการดาเนินธุรกิจใด ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ คาสัง่ ตลอดจน
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
มีอานาจออก แก้ไข เพิม่ เติม ปรับปรุงคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไป
ตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ ปจั จัยภายนอกและปจั จัยภายใน
มีอานาจในการทานิตกิ รรมผูกพันบริษทั ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
ของบริษทั ฯ เรื่อง อานาจอนุมตั ิ
มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทต่ อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อ ง
จาเป็ น และเป็ นการดาเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั
มีอานาจดาเนินการเปิ ดและปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
ขออนุ มตั แิ ต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษทั หรือเพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
มอบอานาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดทีก่ รรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควรทาหน้าทีแ่ ทนกรรมการ
ผู้จดั การในเรื่องทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญและต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใด ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (Chief Executive Officer)

ทัง้ นี้ อานาจในการกระทานิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่ใช่เป็ นเงื่อนไขปกติทาง
การค้า (ข) รายการได้มาจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั (ค) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ง) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลที่มี
ส่วนได้เสียกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่ถอื ว่าอยู่ภายใต้
ขอบข่ายอานาจของกรรมการผูจ้ ดั การในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิตกิ รรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของ
ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทาในนามของตนเอง ในกรณีดงั กล่าวนิตกิ รรมนัน้ จะต้องนาเสนอเพื่อให้ได้
ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอไปยังคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
(แล้วแต่กรณี) ตามทีก
่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด

9.3.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.

มีคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ กาหนด รวมทัง้ ต้องไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้ามตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่องข้อกาหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารบริษทั จดทะเบียน

2.

มีภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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3.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

กรรมการบริษทั ฯ ทุกคนต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทศิ
เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ

ทัง้ นี้ กรณีกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัตเิ พิม่ เติม ดังนี้
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ ทัง้ นี้ ลัก ษณะต้อ งห้า มดัง กล่ า วไม่ ร วมถึง กรณี ท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมบริษทั ฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

4.

ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
ความสัม พัน ธ์ทางธุร กิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึง การทารายการทางการค้า ที่ก ระท าเป็ น ปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริ การ หรือการ
ให้ห รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ว ยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค้ า ประกัน การให้สิน ทรัพ ย์เป็ น
หลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณ์อ่นื ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษทั ฯ หรือคู่สญ
ั ญามีภาระ
หนี้ทต่ี ้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่
ยี่สบิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ ากว่าทัง้ นี้ การคานวณภาระหนี้ดงั กล่าวให้เป็ นไปตาม
วิธกี ารคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดงั กล่าว ให้นับ
รวมภาระหนี้ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้ นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานัก
งานสอบบัญชีซง่ึ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

6.

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
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บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วยเว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้
7.

ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย

9.

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ

โดยในการเลือกกรรมการบริษัทฯ ให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
1.

ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง

2.

ผู้ถือ หุ้น แต่ ละคนจะใช้ค ะแนนเสีย งที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม 1. เลือ กตัง้ บุ ค คลเดียวหรือ หลายคนเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.

บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูง สุ ดตามลาดับ ลงมาเป็ นผู้ได้ร ับเลือ กเป็ นกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ
จานวนกรรมการบริษทั ฯ ทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ งึ จะมี ให้ประธานทีป่ ระชุมเป็ น
ผูอ้ อกเสียงชีข้ าด

ส าหรับ กรณี ท่ีต าแหน่ ง กรรมการบริษัท ฯ ว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ืน นอกจากถึง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัท ฯ แต่ ง ตัง้ บุ ค คลที่มีคุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นขึ้น เป็ น กรรมการบริษัท ฯ แทนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษทั ฯ นัน้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลทีเ่ ข้า
เป็ นกรรมการบริษทั ฯ แทนอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าสาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ตนแทน

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ี
เกีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆด้วย

2.

ไม่ มีส่ว นร่ ว มในการบริห ารงานในบริษัท ฯ บริษัท ในเครือ หรือ บริษัท ที่เ กี่ย วข้อ ง และไม่ ไ ด้ร ับ
เงินเดือนประจาจากบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

3.

ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและบริหารงานของ
บริษทั ฯ บริษทั ในเครือ หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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4.

ไม่เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องกับ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

5.

มีความรูค้ วามสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการอิสระ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็น
หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ทไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ฯ ได้โดย
อิสระ โดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของผู้บ ริห ารหรือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องบริษัท ฯ รวมทัง้ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจานวนอย่างน้อย 3 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน แต่ ง ตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วย
กรรมการและผูบ้ ริหารอย่างน้อย 3 ถึง 5 คน โดยกรรมการมากกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องเป็ น
กรรมการอิสระ

9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยเลือกจากกรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ และ/หรือ ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ถึง 5 คน

9.3.5 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารมี
จานวนอย่างน้อย 3 ท่านซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

9.3.6 ผูบ้ ริหารระดับสูง
ในการสรรหาผูม้ าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้
พิจารณากลันกรองสรรหาบุ
่
คคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ี
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็ นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดได้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
ทัง้ นี้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนจากัด และต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกาหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) รวมทัง้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ รวมถึงประสบการณ์การ
ทางานทีเ่ หมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย

9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษัทฯ กาหนดนโยบายการกากับดูแลและบริหารกิจการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกาหนดมาตรการและกลไกทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
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ของบริษทั ฯ ย่อยและบริษทั ร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการปฏิบตั ติ ามมาตรการและ
กลไกต่ างๆ ที่กาหนดไว้ได้เสมือนเป็ นหน่ วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือ
บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละบริษทั ฯ เพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแลให้บริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษทั ร่วมดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ นโยบาย
อื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษทั ฯ เข้าไปเป็ นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย
และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ป ระชุมกรรมการบริษัทฯ โดย
คานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษทั ฯ

2.

หากในการเข้าทารายการ หรือการดาเนินการใดๆ ของบริ ษทั ย่อยทีเ่ ข้าข่ายหรือเป็ นการได้มาหรือ
จาหน่ ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ หรือรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันตามประกาศรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีหน้าทีต่ อ้ งขออนุมตั ทิ ่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขอ
อนุ มตั จิ ากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทารายการ บริษทั ย่อยจะเข้าทารายการ
หรือดาเนินการนัน้ ได้ต่อเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ หากในการเข้าทารายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษทั ย่อย อันทาให้บริษทั
ฯ มีหน้าทีต่ ้องเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดใน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง กรรมการ และ/หรือผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่าย
จัดการของบริษทั ฯ ในทันทีทท่ี ราบว่าบริษทั ย่อยมีแผนจะเข้าทารายการหรือเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

3.

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทฯ จะมีขอบเขตอานาจ
หน้ า ที่และความรับ ผิด ชอบที่สาคัญตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง เช่ น เปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ยวกับฐานะ
ทางการเงินและผลการดาเนินงานให้แก่บริษทั ฯ ทราบ โดยนาประกาศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
รวมทัง้ เปิ ดเผยและนาส่งข้อมูลส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องต่ อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมใน
ลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลีย่ งการทารายการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.

บริษทั ฯ จะกาหนดแผนงานและดาเนินการทีจ่ าเป็ น เพื่อทาให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั
ร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษทั ฯ จะดาเนินการที่
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จาเป็ นและติดตามให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมมีระบบในการเปิ ดเผยข้อมูลและระบบควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะติดตามอย่างใกล้ชดิ ถึงผลประกอบการและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและ/หรือ
บริษัทฯ ร่วมดังกล่าวและนาเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายหรือ
ปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือ บริษทั ฯ ร่วมมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
9.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ
ข้อ มูลภายในของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย รวมทัง้ ปฏิบ ัติต ามแนวทางการใช้ข้อ มูลภายในตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) รวมถึงกฎเกณฑ์
อื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องไม่นาความลับ และ/หรือ
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องไม่ทาการซื้อขาย โอน
ห
รื
อ
รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อัน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกาหนดนี้
ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทาผิดอย่าง
ร้ายแรง
4. ห้า มมิใ ห้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย รวมถึง อดีต กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซึง่ ลาออกไปแล้ว เปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริษทั
ฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทาหน้ าที่ในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. บริษัท ฯ ได้ใ ห้ข้อ มู ล แก่ ก รรมการ และผู้บ ริห ารเกี่ย วกับ หน้ า ที่ท่ีผู้บ ริห ารต้อ งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน คู่สมรส หรือผู้ท่อี ยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังกล่ าวตามที่กฎหมายกาหนดต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา
275 รวมทัง้ การรายงานการได้มาหรือ จาหน่ ายหลัก ทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบท
กาหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
6. บริษทั กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จัดทาและนาส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ท่อี ยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ท่อี ยู่กินฉันท์ สามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของ
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวเป็ นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติ
บุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทก่ี าหนดมายังเลขานุ การของบริษทั ฯ ก่อน
นาส่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ โดยให้จดั ทาและนาส่ง
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารและทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง หรือรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ท่กี าหนด ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มกี ารซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลัก ทรัพ ย์นัน้ และก าหนดให้เ ลขานุ ก ารบริษัท ฯ สรุ ป รายงานการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์แ ละการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อรับทราบเป็ นรายปี
7. บริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินทีเ่ ป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมถึงบุคคลที่
ถูกสันนิฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ) ที่ไ ด้ร ับ ทราบข้อ มูลภายในที่เ ป็ น สาระสาคัญ ซึ่ง มีผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือ
ชัก ชวนให้บุ ค คลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขายหลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ ไม่ ว่ า ทางตรงหรือ
ทางอ้อมในช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและสถานะ
ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้
ข้อมูลภายในที่ยงั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน
ก่ อ น แ ล ะ จ น ถึ ง วั น ป ร ะ ก า ศ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ข อ ง
บริษัท ฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัท ฯจะแจ้ง ให้ก รรมการและผู้บ ริห ารงดการซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน และต้องรออย่างน้อย 24 ชัวโมง
่
ภายหลังเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝา่ ฝืนนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์สว่ นตน ซึง่
เริม่ ตัง้ แต่การตักเตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชัวคราวโดยไม่
่
ได้รบั ค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึง่ การลงโทษ
จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรงของความผิดนัน้ ๆ
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ มีค่าตอบแทนให้กบั ผูต้ รวจสอบบัญชี ในงวดปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังตารางต่อไปนี้
งบการเงิ นสาหรับ
งวด/ปี สิ้ นสุดวันที่
งวดปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
งวดปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนการ
ค่าบริการอื่น
ผูต้ รวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษทั ฯ
(บาท)
ต่อปี (บาท)
3,400,000
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ(บริ
ไม่มี
์ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด)
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ(บริ
์ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด)
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งบการเงิ นสาหรับ
งวด/ปี สิ้ นสุดวันที่

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทนการ
ค่าบริการอื่น
ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษทั ฯ
(บาท)
ต่อปี (บาท)

ผูต้ รวจสอบบัญชี

งวดปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ(บริ
์ ษทั

งวดปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร

รวม
(บาท)

3,750,000

1,800,0002

5,550,000

3,900,000

ไม่มี

3,900,000

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอ
เอส จากัด)
(บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส
เอบีเอเอส จากัด)

9.7 ตารางอานาจอนุมตั ิ ของบริษทั ฯ
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่

6/2560

เมื่อวันที่

21

มิถนุ ายน

2560

ได้ กาหนดตาราง

อานาจอนุมตั ทิ ส่ี าคัญของบริษทั ฯ เป็ นดังนี้
(หน่ วย : ล้านบาท)
1.กิจกรรมด้านการลงทุน
2.กิจกรรมด้านการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวร
3.กิจกรรมด้านต้นทุนการก่อสร้าง
4.กิจกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
5.กิจกรรมด้านการเบิกเงินทดรองจ่าย
(คืนภายใน 7 วัน)

คณะ
กรรมการ
บริ ษทั
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

คณะกรรมการ
บริ หาร
500
50
500
10 – 50
10

ประธาน
เจ้าหน้ าที่
บริ หาร
50
10
50
5
5

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ

0.5
0.5
1
0.2 – 0.3
0.3

0.1
0.05
0.1
0.05
0.15

ทัง้ นี้ การใช้อานาจอนุมตั จิ ะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทารายการทีม่ นี ยั สาคัญทีเ่ ข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ลงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ด้วย
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10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1

นโยบายภาพรวม

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายใต้ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษทั มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ให้เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับส่งเสริมความเป็ นอยู่ทด่ี ขี องสังคมและชุมชนทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั รวมถึงการ
ดูแลใส่ใจด้านสิง่ แวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นไปด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย ทัง้ นี้ ตามมติคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม

บริษทั มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะแข่งขัน
ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน
รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตทางการค้าในการจัดซือ้ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื โดยบริษทั มีนโยบายให้
บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อกาหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีม่ ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
(2)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษทั มีการบริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรมยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้ าที่
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์รปั ชันไว้
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ าม
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่า
จะเป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุ ณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คานึงถึงความเสมอภาค
และเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และ ไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะร่างกาย หรือ สถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจ
ของบริษทั เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ น
ต้น
ทัง้ นี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
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การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมอันเป็น
ปจั จัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของ
บริษทั ในอนาคตทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
2.
จัดให้มกี ระบวนการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานทีเ่ ป็ นธรรม
3.
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมนาฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม
สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝงั ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.
จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่ กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น
และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด
5.
จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษัท โดยพิจารณาจากปจั จัย
ความเสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6.
ดาเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี โดยจัด
ให้มมี าตรการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย
รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถูก
สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7.
เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม
หรือการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกล่าว
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่คา้
1.

(5)

บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาการดาเนินงานของบริษทั เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและคู่คา้ และยึดมันในการ
่
ปฏิบ ัติต่ อ ลูก ค้า และคู่ค้า ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ความซื่อ สัต ย์ และเอาใจใส่ลูก ค้า และคู่ค้า เสมือ นเป็ น บุค คลใน
ครอบครัวของบริษทั ดังนี้
1.

2.

3.

บริษัท รับ ผิด ชอบต่ อ ลูก ค้า โดยการให้บริก ารที่มีคุ ณภาพทัง้ ในด้า นการรัก ษาและด้า นอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้การบริการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มชี ่องทางให้
ลูกค้าของบริษทั สามารถแสดงความคิดเห็น และแจ้งปญั หาหรือการให้บริการทีไ่ ม่เหมาะสมเพื่อที่
บริษทั จะได้สามารถตอบสนองความต้องการและพัฒนาการให้บริการแก่ลกู ค้า
บริษัท มีก ระบวนการในการคัดเลือ กคู่ค้าโดยการให้คู่ค้า แข่งขัน บนข้อ มูลที่เ ท่า เทีย มกัน และ
คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้ห ลัก เกณฑ์ในการประเมินและคัด เลือกคู่ค้าของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้จดั ทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝา่ ย และจัดให้
มีระบบติดตามเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่คา้
ตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่ อ กับ ลูกค้า รวมถึงการรับฟงั ความ
คิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และพัฒนาการให้บริการแก่ลกู ค้า
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บริษทั จะรักษาข้อมูลของลูกค้าและคู่คา้ ไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีม่ ิ
ชอบ
5.
บริษทั จัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คู่คา้ และบริษทั ให้ยงยื
ั่ น
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
4.

(6)

บริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลื อและพัฒนา
สังคมโดยมีนโยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นและพัฒนาสถานประกอบการ
ให้เป็ นศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคคล หรือองค์กรทัวไป
่ และมีนโยบายทีจ่ ะให้การสนับสนุ น
ทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการบริจาคและสนับสนุนทุนการศึกษา
10.2

การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
-ไม่ม-ี

10.3

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมทัง้ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจได้มสี ่วนร่วมในการ
ตอบแทนและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี ทผ่ี ่านมาจนถึง ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ มีกจิ กรรมเพื่อชุมชนและสังคมดังนี้
ปี 2561
ด้านสังคม
•
•
•
•
•

กิจ กรรมจิต อาสาทาสีป้ อ มต ารวจจอมทอง และจัด แต่ ง ภู มิท ัศ น์ ใ หม่ ใ ห้ส วยงามในย่ า นชุมชน
ดาวคะนอง
กิจกรรมโครงการ “ขับขีป่ ลอดภัยอุ่นใจกับ CMC” พร้อมมอบน้ าดื่มให้มูลนิธเิ มาไม่ขบั ส่งต่อไปยัง
จุดตรวจทางหลวงต่างๆ
กิจกรรมร่วมบริจาคสิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเอดส์และเด็กกาพร้าให้กบั วัดพระบาทน้าพุ
กิจกรรมโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย อุ่นใจไปกับ CMC” พร้อมการแสดงดนตรีซง่ึ เป็ นจิตอาสาจาก
พนักงานร่วมมอบเสียงเพลงและความสุขให้กบั ประชาชน
กิจกรรมโครงการ “CMC Sharing Work Sharing love” กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา
•
•

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนาของขวัญไปมอบให้กบั เยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชน
ดาวคะนอง ซึง่ เป็ นชุมชนทีอ่ ยู่รอบบริเวณบริษทั ฯ
กิจกรรม “Happy Family Time” วาดภาพระบายสี พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการและเกมส์ เพื่อแต่งแต้ม
จิตนาการให้กบั ลูกบ้านของโครงการคาซ่า ยูเรก้าพระราม2 - พุทธบูชา

ด้านชุมชนสัมพันธ์/ลูกค้าสัมพันธ์
•
•
•

กิจกรรมพบชุมชนสัมพันธ์ โครงการ ชาโตว์อนิ ทาวน์ เกษตร Campus
โครงการ CMC GROUP เพื่อชุมชนบริเวณรอบโครงการ ชาโตว์อนิ ทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2
กิจกรรม ECO Green สวนกระถาง โครงการ ชาโตว์อนิ ทาวน์ จรัญสนิทวงค์ 96/2
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ปี 2560
ด้านสังคม
•
•
•
•

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมมอบน้ าดื่มและรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยในช่วงสงกรานต์ตามโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจ กลับ
บ้านปลอดภัย” ร่วมกับสน. บางมด
กิจกรรมมอบน้ าดื่มและรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัยตามโครงการ “ขับขีป่ ลอดภัย อุ่นใจกับ CMC” ในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ให้กบั มูลนิธเิ มาไม่ขบั และกองบังคับการตารวจจราจร
กิจกรรมอบน้ าดื่มและการแสดงดนตรี ในโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยเทศกาลปี ใหม่ ” ณ สถานี
ร
ถ
ไ
ฟ
หัวลาโพงร่วมกับกระทรวงคมนาคม

ด้านสิ่ งแวดล้อม
•
•

กิจกรรมประดิษฐ์สมุดทามือจากกระดาษรียสู เพื่อน้องผูด้ อ้ ยโอกาส
กิจ กรรมเสริม สร้า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดีแ ละการสร้า งความเข้า ใจในขัน้ ตอนการก่ อ สร้า ง และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับชุมชนรอบโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทั ฯ

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา
•

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนาของขวัญไปมอบให้กบั เยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชน
ดาวคะนอง ซึง่ เป็ นชุมชนทีอ่ ยู่รอบบริเวณบริษทั ฯ

ปี 2559
ด้านสังคม
•
•
•
•
•

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมมอบน้ าดื่ม และรณรงค์การขับขีป่ ลอดภัยในช่วงสงกรานต์ตามโครงการสงกรานต์อุ่นใจ
กลับบ้านปลอดภัย ร่วมกับหมวดการทางสมุทรสาครที่ 1
กิจ กรรมบริจ าคเครื่อ งอุ ป โภค บริโ ภค และน้ า ดื่ม ให้ผู้ป ระสบภัย พิบ ัติ ประเทศเนปาล ผ่ า น
กองทัพอากาศ
กิจกรรมมอบน้ าดื่มให้แก่ผเู้ ดินรณรงค์ หมู่ บ้านศีล 5 และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบาง
นานอก ร่วมกับสานักงานเขตบางนา
กิจกรรมมอบเสือ้ ผ้าและของเล่นให้มลู นิธกิ ระจกเงา โครงการแฟชันสั
่ ญจร ต้านภัยหนาว เพื่อนาไป
มอบให้กบั น้องๆทีข่ าดแคลนเสือ้ กันหนาว

ด้านสิ่ งแวดล้อม
•

กิจกรรมปลูกปา่ ชายเลน เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวและแหล่งอนุบาลสัตว์น้า โครงการรวมพลังร้อยใจปลูกปา่
ชายเลน ณ ศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาปา่ ชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร
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กิจ กรรมเสริม สร้า งความสัม พัน ธ์อ ัน ดีแ ละการสร้า งความเข้า ใจในขัน้ ตอนการก่ อ สร้า ง และ
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับชุมชนรอบๆโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษทั
กิจกรรมใช้หวั ใจนาทางเพื่อผูพ้ กิ ารทางสายตา ด้วยการบริจาคปฏิทนิ เก่าให้มลู นิธชิ ่วยเหลือคนตา
บอดในพระบรมราชินูปถัมภ์
การจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างองค์ความรูร้ ่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กิจกรรมจิตอาสาพาเข้าวัด ณ วัดป่าเชิงเลน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกับทา
ความสะอาดวัด
กิจกรรมอิม่ บุญ อุ่นใจ เทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เพื่อเรียนรูก้ ารเจริญสติ
และการทาความสะอาดพืน้ ทีว่ ดั
กิจกรรม 22 ปี CMC จัดทาและมอบเต้านมเทียมเพื่อผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม
กิจกรรมทางเท้าสวยด้วยมือเรา
การจัดกิจกรรมถวายความเคารพ และการแสดงความสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั นอกจากนี้ยงั ได้จดั กิจกรรมร่วมกับลูกบ้านในโครงการของ
บริษทั อีกด้วย
การจัดทา MV บทเพลงต้นไม้ของพ่อ การประกาศเจตนารมณ์ทาดีเพื่อพ่อและร่วมกันแปรอักษร
เลข 9

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการศึกษา
•

•
•
•

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2559 โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กบั เด็ก และมอบ
ของขวัญวันเด็กให้กบั ชุมชน มะนาวหวาน วัดดาวคะนอง ชุมชนเจริญนคร 66 ชุมชนรอบโครงการ
ก่อสร้าง และศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
กิจกรรมจัดเลีย้ งอาหารว่างพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆ ในโครงการปนั รัก ปนั สุข ให้น้อง
สือ่ สายใยรักจากใจ สูส่ ถานรับเลีย้ งเด็กบ้านครูน้อย
การสนับสนุนอุปกรณ์และชุดกีฬาให้แก่เยาวชน โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ จังหวัดปตั ตานี
กิจกรรมการมอบหนังสือเพื่อน้องให้หอ้ งสมุดโรงเรียนกลาโหมอุทศิ จ.นนทบุรี

ปี 2558
ด้านจริยธรรม
•

สนับสนุนน้าดื่มให้สานักงานเขตบางนา และพระโขนง เพื่อใช้ในงานพิธมี อบป้ายจัดนิทรรศการและ
เดินรณรงค์โครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 ณ มณฑลพิธวี ดั บางนานอก

ด้านการช่วยเหลือสังคม
•
•
•

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ
โครงการสงกรานต์อุ่นใจ กลับบ้านปลอดภัย กับกรมทางหลวง โดยมอบน้ าดื่ม Happy C ณ ทาง
หลวงหมายเลข 35 กม. 29
โครงการ Saving Nepal ช่วยผู้ประสบภัยประเทศเนปาล โดยมอบน้ าดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค
ร่วมกับกองทัพอากาศ
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โครงการปนั รัก ปนั สุขให้น้อง สือ่ สายใยรักจากใจสูน่ ้อง ๆ โดยร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค
และเลีย้ งอาหาร ณ สถานรับเลีย้ งเด็กบ้านครูน้อย
โครงการปนั ความรูส้ ่สู งั คม โดยร่วมจัดนิทรรศการกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
โครงการกิจกรรมแฟชันสั
่ ญจรต้านภัยหนาว โดยผูบ้ ริหารและพนักงาน CMC Group ได้ร่วมบริจาค
เสือ้ ผ้าและเงินจากการบริจาคให้กบั มูลนิธกิ ระจกเงา เพื่อส่งมอบให้กบั ผูย้ ากไร้ต่อไป

ด้านสิ่ งแวดล้อม
•
•

โครงการรวมพลัง ร้อ ยใจ ปลู ก ป่ า ชายเลน ณ ศู น ย์อ นุ ร ัก ษ์ ป่ า ชายเลน ปากคลองตะปู น จ.
สมุทรสงคราม
โครงการปล่ อ ยพัน ธุ์สตั ว์น้ า เฉลิม พระเกีย รติ 12 สิง หามหาราชินี ในแหล่ ง น้ า ตามธรรมชาติ
ณ บริเวณสะพานพระราม 8

ด้านลูกบ้านสัมพันธ์
•
•

โครงการ Happy C On Tour กั บ กิ จ กรรมลู ก ค้ า สัม พั น ธ์ โดยพาลู ก บ้ า นชมการแสดง และ
ศิลปวัฒนธรรม ณ โรงละครสยามนิรมิต
โครงการจัดสวนลดโลกร้อน โดยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั คอนโด CMC

ปี 2557
ด้านสังคม
•

•

พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ร่วมทาบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ สาหรับเลีย้ งอาหาร
และซื้อสิง่ ของเครื่องใช้ท่จี าเป็ นต่างๆ มอบให้กบั ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราช
กุมารี (หลวงพ่อเปิ่ นอุปถัมภ์)
พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ร่วมบริจาคเงินร่วมเป็ นพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธสิ ร้างสรรค์
เด็ก เพื่อสร้างโอกาสความสุข การศึกษาให้กบั เด็กผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม

ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการศึกษา
•
•

มอบปฏิทนิ ไม่ใช้แล้วให้มูลนิธชิ ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาสื่อการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สาหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
จัดกิจกรรม “ของขวัญเพื่อน้อง ” โดยได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรในการร่วมบริจาคของขวัญ
เพื่อ น าไปมอบให้ก ับ เด็ก ๆ ของชุ ม ชนมะนาวหวาน และชุ ม ชนวัด ดาวคะนองเนื่ อ งในวัน เด็ก
แห่งชาติ
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญกับการมีระบบควบคุมภายในทีด่ ี และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่ วงดุลอานาจสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุม ชน และผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมี
คณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ท่าน เพื่อทาหน้าทีส่ อบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั
รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษัทมีการดาเนินธุรกิจที่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ทีบ่ งั คับใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่ ว มกัน ประเมิน ระบบการควบคุ ม ภายใน จากรายงานผลการประเมิน ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ แ บบประเมิน ความเพีย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากกาประเมิน พบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกับแนว
ทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Tread Way Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1.1 บริษท
ั กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ อง
่ฝายบริหารและพนักงานทุกระดับ และกาหนดตัวชี้วดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปตาม
เป้าหมาย
1.2 บริษท
ั กาหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็ น
แนวปฏิบตั ิ รวมทัง้ การจัดอบรมให้พนักงานใหม่มคี วามเข้าใจและรับทราบ และฝา่ ยบริหารกาหนดให้
มีระเบียบปฏิบตั ิ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รบั ทราบและปฏิบตั ติ าม
1.3 บริษัทกาหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่ างเพียงพอและเหมาะสมกับ การ
ดาเนินธุรกิจ ซึง่ มีการสอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้สอดคล้องับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1.4 บริษัท ก าหนดนโยบายให้บ ริษัท เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ที่เ ข้า ร่ ว มการประกาศเจตนารมณ์ ใ นการต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption) และฝ่ายบริหารดาเนินการปรับปรุงการจัดวางการควบคุมภายในให้
เป็ นไปตามข้อกาหนด และแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่
1.5 บริษท
ั กาหนดนโยบายและวิธบี ริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การคัดเลือก การ
ฝึ กอบรม การเลื่อนตาแหน่ ง การจ่ายผลประโยชน์ตอนแทน เป็ นต้น โดยมีนโยบายในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มศี กั ยภาพสอดคล้องกับความจาเป็ นของ
ธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต
2. การประเมิ นความเสี่ยง
2.1 โครงสร้า งขององค์ก ร มีค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ซึ่ง ประกอบด้ว ย กรรมการอิส ระ และ
กรรมการฝ่ายบริหาร กาหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และโครงสร้างการ
บริหารความเสีย่ งรวมทัง้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสีย่ งสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์
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การดาเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมการกากับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความ
เสีย่ งทีส่ าคัญ และมีหน่วยงานบริหารความเสีย่ ง ดาเนินการตามนโยบายบริหารความเสีย่ ง
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
3.1 บริษัท กาหนดให้มน
ี โยบาย คู่มืออานาจดาเนินการตามแต่ ละดับขัน้ ระเบียบ ขัน้ ตอนและวิธีการ
ปฏิบตั งิ านเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้สามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเติบโตของบริษทั และ
เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องตามเป้าหมาย
ขององค์กร
3.2 บริษท
ั กาหนดให้มกี ารควบคุมภายในขององค์กรทัง้ ระดับบริษทั ฝ่ายงานและกระบวนการ โดยจัดทา
กระบวนการทัง้ หมด เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน โดยกาหนดให้มกี ารควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสม ทัง้ แบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Manual) และแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Automated)
ดังนี้ การจัดทาทะเบียนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏิบตั งิ าน การกาหนดสิทธิการเข้
าถึง
์
ระบบโปรแกรมต่างๆ
3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายการระหว่างกันและทีเ่ กีย่ วโยงให้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษทั มีการรวบรวมข้อมูล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน ซึ่ง
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในรับ ผิด ชอบในการท ารายงานรายการที่เ กี่ย วโยงและรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
3.4 บริษท
ั กาหนดดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPIs) เป็ นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมติดตามการ
ปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารทุกระดับการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด
3.5 บริษัท ก าหนดนโยบายและแนวทางคุ้ม ครองผู้ร้อ งเรีย น (Whistleblower Policy) เพื่อ ให้ค วาม
คุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏิบตั ิงานที่ไม่เป็ นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือเกิดการทุจริต
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
4.1 บริษท
ั พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดเก็บรักษาข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
4.2 บริษท
ั จัดช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ชื่อมโยงทัวถึ
่ งกันทัง้ องค์กร พร้อมทัง้ มีการประเมินและติดตาม เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้องตรงกันและเชื่อถือได้ และฝ่ายบริหารได้ใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจทันต่อ
เหตุการณ์
4.3 ประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริห าร จัด ประชุ ม คณะจัด การ (Executive Committee Meting) คณะผู้บ ริห าร
ประจาสัปดาห์ (Management Weekly Meeting) เพื่อนานโยบายไปปฏิบตั ิ กากับควบคุม ติดตาม
ความก้าวหน้าของงาน แก้ไขปญั หา (ถ้ามี) ทาให้ผบู้ ริหารทุกระดับมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน
และตัดสินใจ
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5. ระบบการติ ดตามและการประเมิ นผล (Monitoring Activities)
5.1 บริษท
ั กาหนดเป้าหมายแผนงานปี 2561 เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ขิ องฝ่ายบริหารและพนักงาน
และมีการกาหนดตัวชีว้ ดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของ
แต่ละบุคคล
5.2 บริษท
ั จัดให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเป็ นอิสระ และได้
ผ่านการอนุ มตั ิแผนงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทา
หน้ า ที่ต รวจสอบแสดงความเห็น ต่ อ งบการเงิน ของบริษั ท เพื่อ รายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
5.3 บริษท
ั มีการสอบทานควาเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าทีส่ อบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2561 และหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏิบตั งิ านตามคู่มอื การตรวจสอบภายใน โดยอ้างอิงมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้
ผูบ้ ริหารของหน่ วยรับตรวจทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขงาน ทัง้ นี้รวมถึงมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ
5.4 บริษท
ั มีการประเมินระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินทีจ่ ดั ทาขึ้นตามแนวทางของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
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รายการระหว่างกัน
สรุปรายละเอียดความสัมพันธ์ของบุคคลและนิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ
บุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ประกอบด้วย
(ก) กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
(ค) ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(ง) บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึง่ ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง บุตร หรือ
คู่สมรสของบุตร
(จ) นิตบิ ุคคลใดๆ ทีบ่ ุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ หรือมีอานาจควบคุมหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ

บริษทั ฯ มีบุคคลและนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
บุคคล/นิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
1. นายวิทยา แพทยานันท์
2. นางสาวอัจฉรา แพทยานันท์
3. ว่าทีร่ อ้ ยตรีวโิ รจน์ แพทยานันท์
4. นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
5. นายนริศ แพทยานันท์
6. นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
7. นายวิเชียร แพทยานันท์
8. นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
9. นางสาวโศภิน แพทยานันท์

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่, เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่, เป็นกรรมการของบริษทั ฯ
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
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10. นายวิชยั แพทยานันท์
11. นายวิวฒ
ั น์ แพทยานันท์
12. นายวรัทภพ แพทยานันท์
13. นางสาววริสา แพทยานันท์
14. นายนาวิน แพทยานันท์
15. นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัย
16. นางสาวอมลภา แพทยานันท์
17. นาวสาวปรรญรักษ์ สิรวิ ฒ
ั นชัยกุล
18. บริษทั เจ้าพระยาเอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด (“CEC”)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ไม่เกีย่ วข้อง
ประกอบธุรกิจจาหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง; ไม่ได้ดาเนิน
ธุรกิจตัง้ แต่ปี 2552

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
เป็นคู่สมรสของนายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
เป็นบุตรของนายวิวฒ
ั น์ แพทยานันท์
เป็นภรรยานายวิเชียร แพทยานันท์

- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ , นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒพิ งษ์, นายวิเชียร,
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน CEC
- นายนริศ แพทยานันท์เป็นกรรมการของ CEC

19. ห้างหุน้ ส่วนจากัด วงเวียนใหญ่ขนส่ง (“หจก.วง20. ประกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้า
เวียนใหญ่ฯ”)

- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยนายวิทยา, นายวิวฒั น์, นายวิชยั , และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นผูถ้ อื

21. บริษทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ จากัด (“TNS”)

- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ , นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒพิ งษ์, นายวิเชียร,

หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน หจก.วงเวียนใหญ่ฯ
- นายวิทยาและนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของ หจก.วงเวียนใหญ่ฯ

ประกอบธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า

นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน TNS
- นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของ TNS และนายนริศ แพทยานันท์เป็น
กรรมการของ TNS
22. บริษทั บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ คอน
สตรัคชัน่ จากัด (“BKP”)
23. บริษทั สมาร์ทมีเดีย ครีเอชัน่ จากัด (“SMC”)

ประกอบธุร กิจพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ ; ไม่ไ ด้ดาเนิ น - มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ , นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒพิ งษ์, นายวิเชียร,
ธุรกิจตัง้ แต่ปี 2550
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน BKP
- นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์ เป็นกรรมการของ BKP
ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารโฆษณาบนเว็ บ ไซด์ และ นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัย เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยนางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัยเป็นคู่สมรสของ
ให้บริการส่ง SMS ข่าวสารเกีย่ วกับโครงการต่างๆ ของ นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

บุคคล/นิ ติ บคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะความสัมพันธ์

24. บริษทั ทีเอ็มเอวัน จากัด (“TMA1”)

เพิง่ จดทะเบียนจัดตัง้ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ให้เ ช่ า ที่ดิน เพื่อ พาณิช ยกรรมและ
อุตสาหกรรม

มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ , นายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒพิ งษ์, นายวิเชียร,
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์, นายวรัทภพ และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ
100 ใน (“TMA1”)

25. บริษทั ทีเอ็มเอทู จากัด (“TMA2”)

เพิ่ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั ้ง วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2560 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ พาณิ ช ยกรรมและ
อุตสาหกรรม
เพิ่ ง จดทะเบี ย นจั ด ตั ้ง วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเกีย่ วกับการเกษตร
บริการรับจ้างเป็ นทีป่ รึกษาและบริการจัดการ โครงการ
อสังหาริมทรัพย์

มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ , นายวิชยั , นายวิทยา, นายวิวฒ
ั น์, นายนริศ และนางสาวโศภิน
แพทยานันท์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน (“TMA2”)

26. บริษทั ทีเอ็มเอทรี จากัด (“TMA3”)
27. บริษทั นครภิรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด

มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกัน โดยนายชัยวัฒน์, นายนริศ, นายวุฒพิ งษ์, นายวิเชียร, นางสาวอนงค์ลกั ษณ์, นายวิทยา
และนางสาวโศภิน แพทยานันท์ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รวมกันร้อยละ 100 ใน (“TMA3”)
นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัย เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ โดยนางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัยเป็นคู่สมรสของนายวุฒ ิ
พงษ์ แพทยานันท์

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบุคคลและนิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริ ษทั ฯ
รายการเงิ นกู้ยืมจากผู้ที่อาจมีความขัดแย้งกับกลุ่มบริ ษทั ฯ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

- นายวิเชียร แพทยานันท์
- นายวิโรจน์ แพทยานันท์
- นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์
- นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
- นายวุฒพ
ิ งษ์ แพทยานันท์
- นายนริศ แพทยานันท์

อัตรา
ดอกเบีย้
(% ต่อปี )
0.373%
0.373%
0.373%
0.373%
0.373%
0.373%

ยอดยกมา
สิน้ ปี 2558
-

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2560
ปี 2561
กูเ้ พิม่
ชาระคืน
กูเ้ พิม่
ชาระคืน
162.71
(162.71)
47.2
(47.2)
2.60
(2.60)
36.73
(36.73)
6.00
(6.00)
1.70
(1.70)
6.70
(6.70)
12.7
(12.7)
0.70
(0.70)
5.3
(5.3)
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ยอด
คงเหลือ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
-

รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็ นการกู้ยมื
ระยะสัน้ จากกรรมการและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้สาหรับเป็ นเงินทุน
หมุน เวียนในการประกอบธุร กิจตามปกติ โดยทาเป็ นสัญญากู้เงิน คิด
ดอกเบีย้ คานวณตามอัตราเงินฝากออกทรัพย์ ณ วันทีอ่ อกสัญญาเงินกูถ้ วั
เฉลีย่ ของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
จะเป็ น การกู้เงินระยะสัน้ มากโดยดอกเบี้ยจ่า ยสาหรับปี 2560 เท่า กับ
ประมาณ 60,000 บาท และปี 2561 เท่ากับ 9,346 บาท

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นการกูย้ มื เงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจ และ/หรือ ใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ตามอัตราตลาดซึง่ คานวณตามอัตราเงินฝาก
ออมทรัพย์ ณ วันทีอ่ อกสัญญาเงินกูถ้ วั เฉลีย่ ของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ดังนัน้ การกูย้ มื เงินเพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการจากกรรมการ หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั ในปจั จุบนั นี้ เป็ นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผล
การดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ฯ รวมถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั มีนโยบายที่จะลดจานวนเงินกูย้ มื ดังกล่าวให้เหลือน้อยทีส่ ดุ ให้เหลือ
เท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้ เพือ่ ลดการพึง่ พิงกรรมการและผูถ้ อื หุน้ โดยขอวงเงินสินเชือ่ จากธนาคารพาณิชย์มาเพือ่ ชาระหนี้ให้แก่กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวโดย ณ 31 ธันวาคม
2561 บริษทั ฯ ไม่มยี อดคงค้างสาหรับเงินกูย้ มื จากบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ฯ อาจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากกรรมการและผูถ้ อื
หุน้ ได้บา้ งในอนาคต เพือ่ ให้การบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ มีสภาพคล่องและมีความราบรืน่ ต่อเนื่องและเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ ทัง้ นี้หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษทั ฯ จะมีชอ่ งทางในการระดมทุนเพือ่ ใช้ในการดาเนินธุรกิจได้หลากหลายมากขึน้ และสามารถลดความจาเป็ นทีจ่ ะต้องกูเ้ งินจากบุคคล
หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการคา้ ประกันเงิ นกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
หน่วย : ล้านบาท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายวิเชียร แพทยานันท์

ว่าทีร่ อ้ ยตรี วิโรจน์ แพทยานันท์

นายชัยวัฒน์ แพทยานันท์
นางสาวอนงค์ลกั ษณ์ แพทยานันท์

ผู้ก้ ู
CMC
PPP
TSN
CMC
PPP
TSN
TSN
CMC

วงเงิ นรวม ณ
31 ธ.ค. 611
3,002.44
3,099.19
38.00
2,403.29
2,405.19
61.80
116.07
1,816.69

ภาระหนี้ คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 61

1,010.48
1,022.20
-

757.51
926.09
3.71
624.61
683.57
7.88
39.45
460.87

906.78
796.63
37.34
613.77
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ลักษณะของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ นการค้าประกันส่วนบุคคล และ/หรือ นา
ทรัพ ย์ สิน ส่ ว นบุ ค คล เช่ น โฉนดที่ดิน มา
จ านองส าหรั บ ค้ า ประกั น เงิ น กู้ ยื ม จาก
สถาบั น การเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ
บริษทั ย่อย โดยค้าประกันร่วมกับทรัพย์สนิ
ของผู้ กู้ แ ละ/หรื อ มี บุ ค คลที่ อ าจมีค วาม
ขัด แย้ ง อื่น ร่ ว มค้ า ประกัน และ/หรือ น า
ทรัพย์สนิ อื่นมาร่วมจานอง

การค้าประกันนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขในการกูย้ มื เงินของ
สถาบัน การเงิน เพื่อใช้เ ป็ น เงิน ทุน หมุน เวีย นในการ
ดาเนินกิจการรวมทัง้ เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และก่อสร้างโครงการ
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยเป็ นเงินกู้ยมื ประเภท
เงินกู้เบิกเกินบัญชี ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือสัญญาค้า
ประกัน และเงินกู้โครงการ เป็ นต้น ซึ่งเป็ นรายการที่
ก่ อให้เ กิด ประโยชน์ ต่ อธุร กิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค้าประกันและ/หรือผูจ้ านอง ไม่ได้

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นายนริศ แพทยานันท์

นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์

นายวิทยา แพทยานันท์
นางสาวโศภิน แพทยานันท์
นางสาวอัจฉรา แพทยานันท์
นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัย
BKP
CEC
TMA1
TMA3

ผู้ก้ ู
PPP
TSN
SMP
CMC
PPP
TSN
CMC
PPP
TSN
PPP
TSN
TSN
TSN
SMP
CMC
TSN
CMC
TSN
TSN

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
วงเงิ นรวม ณ
31 ธ.ค. 611
2,715.19
126.00
13.00

98.75
296.47
126.00
819.94
2,389.39
440.87
25.00
38.00
126.00
53.8
13.00
35.00
96.00
362.60
80.80
30.00

ภาระหนี้ คงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 61

864.67
13.00
170.25
233.81
18.75
954.17
98.07
32.71
-

757.47
31.05
10.36
13.75
53.06
31.05
152.67
654.37
152.55
20.00

152.22
7.00

ลักษณะของรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
คิดค่าธรรมเนียมค้าประกันวงเงินสินเชื่อจากกลุ่มบริษทั
ฯ แต่อย่างใด

3.71
31.05
6.18
10.03
-

29.05
175.30
42.10
2.00

หมายเหตุ:
1

เป็ นวงเงินทีม่ กี ารค้าประกันและ/หรือจานองหลักประกันโดยผูถ้ อื หุน้ และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากวงเงินสินเชื่อของกลุ่มบริษทั มีการ
เปลีย่ นแปลงตามช่วงระยะเวลาของการพัฒนาโครงการ บางวงเงินมีการชาระครบถ้ว นไปแล้วและบางวงเงินทาสัญญาใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการข้างต้นและมีความเห็นว่า รายการค้าประกันและการนาทรัพย์สนิ จานองเพื่อเป็ นการประกันการชาระหนี้วงเ งินสินเชื่อต่างๆ ของ
กลุ่มบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ นและสมเหตุสมผล และเป็ นรายการทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษทั รวมถึง
ประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เนื่องจาก
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แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)
1.
2.
3.

4.

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

เป็ นเงือ่ นไขในการอนุมตั วิ งเงินสินเชือ่ ทีส่ ถาบันการเงินทีใ่ ห้การสนับสนุนวงเงินนัน้ ๆ เป็ นผูก้ าหนดวงเงินสินเชือ่ ทีก่ ลุ่มบริษทั กูย้ มื จากสถาบันการเงินข้างต้นล้วนแต่
เป็ นวงเงินสินเชือ่ เพือ่ การดาเนินกิจการของกลุ่มบริษทั ทัง้ สิน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเงินกูย้ มื สาหรับพัฒนาโครงการต่างๆ
ทีผ่ า่ นมาผูค้ า้ ประกันและ/หรือผูจ้ านอง ไม่ได้คดิ ค่าธรรมเนียมคา้ ประกันวงเงินสินเชือ่ จากกลุ่มบริษทั แต่อย่างใด ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้ทาหนังสือยืนยันการไม่
คิดค่าธรรมเนียมคา้ ประกันหรือค่าธรรมเนียมสาหรับการนาทรัพย์สนิ ไปเป็ นหลักประกันให้แก่กลุ่มบริษทั ในอนาคตด้วย
การทีใ่ ห้ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษทั เป็ นผูค้ ้าประกันสาหรับวงเงินสินเชื่อทีใ่ ช้ในการดาเนินธุรกิจ และวงเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ
เป็ นการสร้างความเชือ่ มันในศั
่ กยภาพและความสามารถในการชาระหนี้ของกลุ่มบริษทั ให้กบั สถาบันการเงินทีใ่ ห้การสนับสนุน เป็ นส่วนช่วยสนั บสนุนให้กลุ่มบริษทั
สามารถขยายการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้มากขึน้ และมีสว่ นทาให้ได้อตั ราดอกเบีย้ สาหรับเงินกูย้ มื นัน้ ๆ ในอัตราทีน่ ้อยลง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ควรจะขอปลดผูค้ ้าประกันเมือ่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ควรค้าประกันหรือรับการค้าประกันกั บบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งอีกในอนาคต
ค่าบริ การขนส่งสาหรับกิ จการก่อสร้าง
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

TNS

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

TSN ว่ า จ้า งให้ TNS บริก ารขนส่ ง วัส ดุ ก่ อสร้า ง
และอุป กรณ์ ท่ใี ช้ใ นการก่ อสร้า ง โดยคิด เป็ น ค่ า
ขนส่งเหมาเป็ นเทีย่ วหรือเป็ นวัน

ปี 2560

ปี 2561

0.01

0.27

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้การค้า :

หจก.วงเวียนใหญ่ฯ

-

TSN ว่าจ้างให้ หจก.วงเวียนใหญ่ฯ บริการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการก่อสร้าง โดย
คิดเป็ นค่าขนส่งเหมาเป็ นเทีย่ วหรือเป็ นวัน

0.05
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TSN มีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในงานก่อสร้าง
โดยคิ ด ค่ า เช่ า ตามอั ต ราปกติ ท ั ว่ ไปซึ่ ง ผ่ า นกระบวนการ
เปรียบเทียบราคากับผูใ้ ห้บริการเจ้าอื่นของบริษทั ฯ
ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ แต่ไม่มกี ารค้างชาระนานใดๆ

1.28

TSN มีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในงานก่อสร้าง
โดยคิด ค่ า ตอบแทนตามอัต ราปกติทวไปซึ
ั่
่ง ผ่า นกระบวนการ
เปรียบเทียบราคากับผูใ้ ห้บริการเจ้าอื่นของบริษทั ฯ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้การค้า :

ปี 2560

ปี 2561

0.69

-

ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ แต่ไม่มกี ารค้างชาระนานใดๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าว มีความเห็นว่า เป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นรายการทีม่ คี วามจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจปกติ
ของ TSN การก่อสร้างแต่ละโครงการ TSN จะต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สาหรับใช้ในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทจ่ี าเป็ นในการก่อสร้าง เช่น เสาเข็ม, เสาหกเหลีย่ ม, แผ่
นพรีคาสท์ เป็ นต้น แต่ทาง TSN ไม่ได้มกี ารลงทุนซือ้ ยานพาหนะต่างๆ เหล่านี้ จึงต้องอาศัยบริการขนส่งจากบริษทั อื่น ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้ใช้บริการด้านนี้จาก TNS และหจก.วงเวียนใหญ่ฯ
มาเป็ นเวลานานแล้ว ซึง่ สะดวกในการติดต่อและการใช้บริการ และค่าบริการทีผ่ ใู้ ห้บริการทัง้ สองรายก็เป็ นในระดับเดียวกับผูใ้ ห้บริการรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ TSN ไม่ได้จากัดอยู่
ทีว่ ่าจะต้องว่าจ้างเพียง TNS หรือหจก.วงเวียนใหญ่ฯ เท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาการบริการและราคาค่าจ้างของผูใ้ ห้บริการอื่นด้วย โดยจะดูความคุม้ ค่าในการว่าจ้างและประโยชน์สงู สุดทีจ่ ะ
ได้รบั สาหรับแต่ละโครงการทีก่ ่อสร้างเป็ นหลัก หากมีผใู้ ห้บริการขนส่งรายอื่นทีใ่ ห้บริการหรือราคาทีด่ กี ว่าก็จะใช้ผใู้ ห้บริการรายนั น้ ๆ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นการค้าปกติโดยทัวไป
่
ไม่ได้มกี ารกาหนดเงื่อนไขพิเศษใดๆ และไม่ได้เป็ นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแต่อย่างใด

ค่าเช่าและค่าบริ การต่างๆ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นายวิโรจน์ แพทยานันท์

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ค่ า เช่ า ส านัก งาน : CMC เช่ า พื้น ที่บ างส่ ว นของ
อาคารทีค่ ุณวิโรจน์เป็ นเจ้าของ

ปี 2560

ปี 2561

0.09

0.09

- ระยะเวลาในการเช่า คือ 3 ปี ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม
2553 ถึ ง 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่ ง ป จั จุ บ ัน ได้
ขยายระยะเวลาสัญ ญาเช่ า ถึง 31 กรกฎาคม
2562
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- เพื่อใช้เป็ นสานักงานสาหรับจัดเก็บเอกสารทีส่ าคัญของกลุ่ม
บริษทั ฯ เนื่องจากออฟฟิ ศสานักงานทีอ่ าคาร ซีเอ็มซีทาวเวอร์
ไม่ ม ีท่ีเ พีย งพอส าหรับ การจัด เก็บ เอกสารต่ า งๆ ของกลุ่ ม
บริษทั
- มี บ ั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ ท้ า ยสั ญ ญาเช่ า อาคาร ลงวั น ที่ 10
กันยายน 2559 ขยายเวลาเช่าออกไปอีก 3 ปี จะครบกาหนด
31 กรกฎาคม 2562

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ปี 2560

ปี 2561

- อัต ราค่ า เช่ า เท่า กับ 50 บาท/ตร.ม. รวมเป็ น
7,255 บาท/เดือน

- อัต ราค่ าเช่าดัง กล่าวเป็ น อัตราที่สมเหตุ สมผลและใกล้เคียง
ระดับราคาตลาด

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :

TMA1

ค่าเช่าที่ดิน : TSN ทาสัญญาเช่าที่ดินกับ TMA1
เพื่อตัง้ โรงงานผลิต แผ่น พรีค าสท์ , โรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ และใช้สถานที่สาหรับเก็บสินค้าและ
วัตถุดบิ

-

0.001

ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้อ่นื เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้าปกติ
แต่ไม่มกี ารค้างชาระนานใดๆ

0.93

0.93

- เพื่อใช้เป็ นทีต่ งั ้ โรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์
และใช้เป็ นสถานที่สาหรับเก็บสินค้าและวัตถุดิบ โดยค่าเช่า
เป็ นอัตราค่าเช่าตลาดของทีด่ นิ ระยะสัน้ 3 ปี
- บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ประเมินมูลค่าสินทรัพย์จากภายนอก
เป็ นผู้ประเมินอัตราค่าเช่าทีส่ มเหตุสมผลและใกล้เคียงระดับ
ราคาตลาด ซึ่งเท่ากับ 47,500 บาท/เดือน และเป็ นที่มาของ
การกาหนดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าว

-

-

ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้อ่นื เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้าปกติ
แต่ไม่มกี ารค้างชาระนานใดๆ

0.03

-

เป็ นการขนส่งทีม่ คี วามจาเป็ นในการดาเนินงาน โดยคิดค่าขนส่ง
ตามอัตราปกติทวไปซึ
ั ่ ง่ ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้
ให้บริการเจ้าอื่นของบริษทั ฯ

-

-

ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ แต่ไม่มกี ารค้างชาระใดๆ

- ระยะเวลาในการเช่า คือ 3 ปี ตัง้ แต่ 1 กรกฏาคม
2560 ถึง 30 มิถุนายน 2562
- อัตราค่าเช่าเท่ากับ 38 บาท/ตร.ว
ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :

TNS

TNS ให้บริการแก่กลุ่มบริษทั ฯ ในการขนส่งทัวไป
่
และขนส่งป้ายโฆษณาของฝา่ ยการตลาด

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :
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แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หจก.วงเวียนใหญ่ฯ

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

หจก.วงเวียนใหญ่ฯ ให้บริการแก่กลุ่มบริษทั ฯ ใน
การขนส่งทัวไป
่

ปี 2560

ปี 2561

0.06

0.07

เป็ นการขนส่งทีม่ คี วามจาเป็ นในการดาเนินงาน โดยคิดค่าขนส่ง
ตามอัตราปกติทวไปซึ
ั ่ ง่ ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้
ให้บริการเจ้าอื่นของบริษทั ฯ

-

-

ตัง้ เป็ นเจ้าหนี้การค้า เนื่องจากมีเครดิตเทอมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติ แต่ไม่มกี ารค้างชาระใดๆ

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :

SMP ทาการเช่าทีด่ นิ จาก หจก.วงเวียนใหญ่ฯ ซึ่ง
เป็ น ที่ต ัง้ ของอาคารส านั ก งานของกลุ่ ม บริษัทฯ
โดยทาสัญญาเช่าจดทะเบียนกับส านักงานที่ดิน
ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2551 จนถึง 30 มิถุนายน 2581
โดย SMP ได้ชาระค่ าเช่าทัง้ หมดแล้วสาหรับค่า
เช่า ตลอดอายุ เ วลาการเช่า จานวน 20 ล้า นบาท
ตัง้ แต่ปี 2555 และบันทึกเป็ นสิทธิการเช่าทีด่ นิ และ
ทยอยตั ด จ าหน่ า ยสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น ตามอายุ
สัญญาเช่า 1

SMC

เป็ นการเช่าทีด่ นิ สาหรับเป็ นทีต่ งั ้ อาคารสานักงาน โดยจัดทาเป็ น
สัญ ญาเช่าระยะยาว และมีการก าหนดค่า เช่าและชาระค่าเช่า
ทัง้ หมดตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่ม ี
ภาระต้องจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ในอนาคตอีก

ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการเช่า :

0.67

0.67

SMC ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ฆ ษ ณ า บ น Website แ ล ะ
ให้บ ริก ารส่งข้อความสัน้ (SMS) หรือส่ ง ข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ โครงการต่ า งๆ ให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ผ่ า น
โทรศัพ ท์ม ือถือ โดยเริ่ม ใช้บ ริก ารนี้ ช่ว งปลายปี
2555

0.48

0.56

130 / 157

- เป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นในการโฆษณาแนะนาโครงการ
ต่างๆ และเป็ นการสื่อสาร/ส่งข่าวทาง SMS เกีย่ วกับโครงการ
ต่ า งๆ ของ CMC และ PPP รวมถึง เป็ น ช่ อ งทางให้เ ข้า ถึง
ผูบ้ ริโภคกลุ่มต่างๆ ได้ และเป็ นการส่งเสริมการขายให้แก่กลุม่
บริษทั อีกวิธหี นึ่ง
อัตราค่าบริการโฆษณาบน Website และค่าบริการการส่ง SMS
เป็ นอัตราปกติทใ่ี ช้ทวไป
ั ่ ซึง่ ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคา
กับผูใ้ ห้บริการเจ้าอื่นของบริษทั ฯ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :
NPP

ปี 2560

ปี 2561

0.21

0.12

-

0.24

-

0.17

บริษทั นครภิรมย์ พร๊อพเพอร์ต้ี จากัด ให้บริการ
จัดทาบัญชีให้กบั นิตบิ ุคคลอาคารชุดสาหรับโคราง
การของกลุ่มบริษทั
ค้างชาระบันทึกเป็ นเจ้าหนี้อ่นื :

หมายเหตุ :

-

เป็ นค่าบริการทาบัญชีท่ี SMP ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้บริการ
บริหารงานนิตบิ ุคคลให้กบั นิตบิ ุคคลอาคารชุด โครงการ
ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2 ได้ว่าจ้าง NPP ให้
จัดทาบัญชีให้ เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามเชีย่ วชาญด้านนิติ
บุคคลอาคารชุด

1. สามารถดูสรุปสาระสาคัญของส้ญญาเช่าได้ในส่วน 2.2.8 ข้อมูลสาคัญอื่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วเห็นว่า รายการต่างๆ ข้างต้นเป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และเป็ นรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผล
ในส่วนของราคาค่าตอบแทนต่างๆ เป็ นราคาทีอ่ ยู่ระดับเดียวกับราคาตลาดสาหรับการให้บริการนัน้ ๆ บางรายการกลุ่มบริษทั ได้รบั บริการทีร่ ายการทีต่ ่ากว่าราคาตลาดด้วย

รายการเงิ นมัดจาและเงิ นรับล่วงหน้ าจากลูกค้า
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นางสาวอารีย์ เลิศวงศ์วรี ชัย

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ น รายการรับชาระเงินจอง เงิน ทาสัญญา และ
เงิน ดาวน์ สาหรับการขายโครงการอาคารชุดพัก
อาศัยของบริษทั ฯ โดยบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ดัง กล่ า วได้ซ้ือโครงการอาคารชุด พัก อาศัย ของ
กลุ่มบริษทั ฯ ที่มรี าคาและเงื่อนไขตามธุรกิจปกติ
ยกเว้ น กรณี เ ป็ น พนั ก งานของบริษั ท จะได้ ร ับ

ปี 2560

ปี 2561

0.14 1

-
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เป็ นรายการรับชาระเงินจอง เงินทาสัญญา และเงินดาวน์สาหรับ
การขายโครงการอาคารชุดพักอาศัยของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาจอง ซึง่ มีเงื่อนไข
ในสัญญาเช่นเดียวกับลูกค้าปกติ

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ปี 2560

ปี 2561

ส่วนลดเพิ่มเติมตามนโยบายสวัสดิการพนักงาน
ของกลุ่มบริษทั

หมายเหตุ:

1. สาหรับห้องชุดของโครงการชาโตว์ อินทาวน์ พระราม 8 จานวน 1 ห้อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เป็ นรายการทางการค้าปกติทวไป
ั ่ ทีก่ ลุ่มบริษทั รับเป็ นเงินจอง เงินผ่อนดาวน์จากลูกค้าที่
จอง และ/หรือทาสัญญาจะซือ้ จะขายโครงการแล้ว และเงื่อนไขการจอง การผ่อนดาวน์ของบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งข้างต้นก็เป็ นเงื่อนไขปกติ เหมื อนกับลูกค้าทัวไป
่ จึงเป็ นรายการที่
สมเหตุสมผล และเป็ นการค้าปกติทวไป
ั่

รายการเงิ นค่าส่วนกลางลูกบ้านและการจ่ายค่าบารุงรักษาสาธารณูปโภคโครงการเดอะริ ช พระราม 2
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

กลุ่ ม ผู้ถือหุ้น และผู้ท่เี กี่ย วข้องจานวน 13 รายที่ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งดังกล่าวได้ซอ้ื บ้านเดีย่ ว
เป็ นลูกบ้านโครงการเดอะริช พระราม 2 1
ในโครงการเดอะริช พระราม 2 ซึ่ง ได้ม ีก ารโอน
กรรมสิทธิ ์แล้ว และได้มกี ารชาระค่าส่วนกลางของ
หมูบ่ า้ นล่วงหน้า 3 ปี ทีอ่ ตั รา 25 บาท/ตร.วา/เดือน
แต่เนื่องจากโครงการทีเ่ ป็ นหมู่บา้ นจัดสรรจะต้องมี
การลูกบ้านเกินร้อยละ 50 ก่อนจึงจะสามารถจัดตัง้
นิตบิ ุคคลหมูบ่ า้ นได้ ดังนัน้ เงินค่าส่วนกลางทีไ่ ด้รบั
ชาระมาแล้ว ทาง CMC จึง ตัง้ เป็ น เจ้า หนี้ อ่ นื ไป

ปี 2560

ปี 2561

1.55

1.55
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เป็ น รายการรับ ช าระเงิน ค่ า ส่ ว นกลางส าหรับ การขายบ้ า น
โครงการของบริษทั ฯ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่กาหนดไว้ ซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกรอนาส่งให้แก่นิติบุคคล
หมูบ่ า้ นจัดสรรต่อไปในอนาคต

แบบ 56-1 ประจาปี 2561

บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ปี 2560

ปี 2561

1.32

1.32

ก่อน หากมีการจัดตัง้ นิติบุคคลหมู่บ้านแล้ว ทาง
CMC จะโอนเงิน ค่ า ส่ ว นกลางให้ ก ับ นิ ติ บุ ค คล
ดังกล่าวต่อไป
กลุ่ ม ผู้ถือหุ้น และผู้ท่เี กี่ย วข้องจานวน 13 รายที่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรทีด่ นิ พ.ศ.
เป็ นลูกบ้านโครงการเดอะริช พระราม 2 1
2543 การจัดตัง้ นิตบิ ุคคลหมู่บา้ นจัดสรรจะกระทา
ได้ต่อเมื่อมีผซู้ ้อื ทีด่ นิ จัดสรรจานวนไม่น้อยกว่ากึง่
หนึ่งยื่นขอจัดตัง้ นิตบิ ุคคลของหมูบ่ ้านจัดสรร โดย
ระหว่างทีย่ งั ตัง้ นิตบิ ุคคลไม่ได้ ให้เป็ นหน้าทีข่ องผู้
จัด สรรที่ดินที่จะบารุง รักษาสาธารณู ปโภคให้คง
สภาพดังเช่นทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ โดยบริษทั ฯ มีการจ่าย
ค่ า น้ า ค่ า ไฟ ค่ า ทาความสะอาด ค่ า รัก ษาความ
ป ล อ ด ภั ย แ ละ ค่ า ใช้ จ่ า ย อื่ น ๆ ส า ห รั บ ก าร
บ ารุง รัก ษาสาธารณู ปโภคของโครงการเดอะริช
พระราม 2 ซึง่ เป็ นโครงการทีม่ บี ุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแข้งเป็ นผูอ้ ยู่อาศัย ทัง้ นี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ น
ค่าใช้จ่ายร่วมกันสาหรับการดูแลรักษาคลับเฮ้าส์
หน้าโครงการ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ด้วย

หมายเหตุ:

การจ่า ยค่ า บ ารุง รัก ษาสาธารณู ป โภคในทรัพ ย์ส่ว นกลางของ
โครงการเดอะริช พระราม 2 ดังกล่าว เป็ นหน้าทีต่ ามกฎหมาย
ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดั สรรตามพระราชบัญญัติก ารจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ.2543 เนื่ อ งจากโครงการเดอะริช พระราม 2 ยัง มี
ลู ก บ้ า นไม่ ถึ ง เกณฑ์ ท่ีจ ะจัด ตัง้ นิ ติ บุ ค คลได้ ซึ่ ง กลุ่ ม บริษัท ฯ
ปฏิบ ัติก ับ โครงการแนวราบอื่น ที่ย ัง จัด ตัง้ นิ ติบุ ค คลไม่ ไ ด้ ใ น
ลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใสและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตัง้ แต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2561 ค่าใช้จา่ ยบริการสาธารณะของโครงการเดอะริช
เช่ น ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า จัด เก็ บ ขยะ ค่ า รัก ษาความปลอดภัย ค่ า
พนัก งานรักษาความสะอาด จะถูก รับผิด ชอบโดยลูกบ้านของ
โครงการเดอะริชเอง

1. ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษทั ฯ มีโครงการแนบราบจานวน 3 โครงการทีย่ งั ไม่ได้จดั ตัง้ นิตบิ ุคคลบ้านจัดสรร ได้แก่ โครงการ คาซ่า ดีว่า สาทร-กัลปพฤกษ์, โครงการ คาซ่า ยูเรก้า

ั บนั อยู่ในระหว่าง
พระราม 2 – พุทธบูชา และ โครงการ เดอะริช พระราม 2 ทัง้ นี้ โครงการ คาซ่า ดีว่า สาทร-กัลปพฤกษ์ และโครงการ คาซ่า ยูเรก้า พระราม 2 – พุทธบูชา ปจจุ
กระบวนการจัดตัง้ นิตบิ ุคคลฯ ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินค่าส่วนกลางทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า เป็ นรายการทางการค้าปกติทวไปที
ั ่ ก่ ลุ่มบริษทั จะต้องรับเป็ นค่าส่วนกลางของบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งข้างต้นก็เป็ นเงื่อนไขปกติ เหมือนกับลูกค้าทัวไป
่ จึงเป็ นรายการทีส่ มเหตุสมผลและเป็ นการค้าปกติท วั ่ ไป
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รายการเงิ นสารองจ่ายโดยบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบันทึกเป็ นส่วนหนึ่ งของเจ้าหนี้ อื่น
มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นายวุฒพิ งษ์ แพทยานันท์

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าวได้สารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าคูปองน้ ามันเพื่อใช้
ในกิจการ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ค่ารับรอง เป็ น
ต้น ให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

ปี 2560

ปี 2561

0.02

0.03

เนื่ องจากบางครัง้ ขัน้ ตอนการเบิกจ่า ยจะใช้เวลา กรรมการจึง
ส ารองจ่ า ยไปก่ อ นเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการด าเนิ น การ
ประกอบกับเป็ นจานวนเงินไม่มากนัก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการเงินสารองจ่ายดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทัง้ สิน้ โดยเป็ นค่าใช้จ่าย
ทีบ่ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ เป็ นการจ่ายตามค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้เกิดขึน้ จริง แล้วทางผูม้ หี น้าทีเ่ บิกจ่ายของแต่ละบริษทั
ค่อยทาเรื่องเบิกจ่ายเพื่อนาเงินมาคืนให้กบั บุคคลดังกล่าวภายหลังโดยมีเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง ทัง้ นี้ในแต่ละขณะ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมียอด
เจ้าหนี้น้คี า้ งไว้จานวนไม่มากนัก
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กลุ่มบริษทั เข้าทารายการระหว่างกันด้วยความระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกลุ่มบริษั ท
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ การทารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทุก
รายการเป็ นรายการตามธุรกิจปกติ หรือเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นการ
ดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ จะถูกกาหนดให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติและเป็ นไปตามราคาตลาด หรือได้รบั เงื่อนไขทีด่ กี ว่า และดาเนินการเช่นเดียวกันกับทีป่ ฏิบตั ติ ่อ
ลูก ค้า ทัว่ ๆ ไปที่มีลัก ษณะเดีย วกัน หรือ ใกล้เ คีย งกัน สาหรับ การกู้ยืม เงิน จากบุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง นั น้
ดาเนินการเพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั เท่านัน้
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้อนุ มตั มิ าตรการและขัน้ ตอน
การอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มอี านาจและไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
การพิจารณาอนุมตั กิ ารเข้าทารายการระหว่างกันทีต่ นเองมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้อนุมตั หิ ลักการเกีย่ วกับข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ในการทาธุรกรรม
ระหว่างบริษทั ฯ และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุ มตั ิเข้าทารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกั บกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วาม
เกีย่ วข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่าว เป็ นรายการทีด่ าเนินการอยู่ในปจั จุบนั และจะต้องดาเนินต่อไปรวมทัง้ รายการที่
จะมีขน้ึ ในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
กรณีท่รี ายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปใน
่
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทารายงานสรุปการทารายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทุกไตร
มาส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารดาเนินการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ และทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าทัวไป
่ ให้มหี ลักการ
ดังนี้
(1)

รายการธุ ร กิจ ปกติ แ ละรายการสนั บ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติ ซ่ึง มีเ งื่อ นไขทางการค้ า ทัว่ ไป เช่ น การขาย
อสังหาริมทรัพย์ การให้บริการก่อสร้าง รายการเงินทดรองจ่าย การซือ้ หรือขายสินค้า เป็ นต้น
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มเี งื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตาม
ลักษณะการดาเนินการค้าปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี้ส่วนตรวจสอบ
ภายในจะประสานงานร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระภายนอก เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทารายงานเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุ สมผลของการทา
รายการ เป็ นประจาทุกๆ ไตรมาส
ในการทารายการระหว่างกันที่มขี อ้ ตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ระหว่างบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้รบั อนุ มตั เิ ป็ นหลักการจากคณะกรรมการบริษทั
ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทา
รายงานสรุปการทารายการระหว่ างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส
(2)
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซง่ึ ไม่มเี งื่อนไขทางการค้าทัวไป
่ และรายการระหว่างกัน
อื่นๆ เช่น รายการเงินกูย้ มื จากบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง รายการค้าประกันเงินกูย้ มื เป็ นต้น
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่มเี งื่อนทางการค้าทัวไปจะต้
่
องถูกพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่ อ ไป ทัง้ นี้ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีน โยบายที่จ ะปฏิบ ัติใ ห้ช ัด เจน เป็ น ธรรม และไม่ ก่ อ ให้เ กิด การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันและการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทัง้ นี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดาเนินการให้มกี ารอนุ มตั ิตาม
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน โดยบุคคลทีม่ สี ว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มสี ว่ นในการ
พิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทารายการ ความจาเป็ น ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการดังกล่าว โดยจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว ใน
กรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มี
บุคคลที่มคี วามรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่มคี วามเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้
ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญ
พิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจ
่
ว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยักย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย แต่เป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายให้เงินกูย้ มื แก่บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็ นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบ
อานาจอนุมตั ใิ นการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ อยู่ตามสัดส่วนการ
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บริ ษัท เจ้ าพระยามหานคร จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในกรณีท่มี ีเหตุ จาเป็ นที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนิ นธุร กิจของบริษัทอันอาจทาให้บริษัท ต้ อ ง
พิจารณาการให้เงินกู้ยมื แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามทีก่ ล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด
แนวโน้ มหรือนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนาคตโดยถือ
ปฏิบตั ิตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทัวไปของบริ
่
ษัทฯ และถื อปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้าทัวไป
่ ด้วยนโยบายการ
กาหนดราคาทีเ่ ป็ นธรรมและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าทัวไปโดยอ้
่
างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่ หมาะสม โดย
ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุ มตั ทิ ช่ี ดั เจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง การเข้าทารายการ
ระหว่างกัน ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการ ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็ นไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ โดยผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุ มตั ิ รายการะหว่างกัน
ดังกล่าว และเมื่อบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง และการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั
ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในกรณีท่บี ริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น บริษทั ฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ นัน้ บริษัทฯ จะจัดให้มบี ุคคลที่มคี วามรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สนิ ที่มคี วามเป็ นอิสระ เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยให้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือ บุ ค คลที่มีค วามรู้ค วามช านาญพิ เ ศษ จะถู ก น าไปใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการยัก
ย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย แต่เป็ นการทารายการทีบ่ ริษทั ฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
นอกจากนัน้ บริษัทได้จดั ให้มีการดาเนิน การติดตามดูแ ลการปฏิบตั ิตามนโยบายการเปิ ด เผยรายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของ
บริษทั รวมทัง้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
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