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ส่วนท่ี 2  

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น  

7.1 ข้อมูลหลกัทรัพย์ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 

1,000,000,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 1,000,000,000 บาท 

แบง่เป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 1,000,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

 ณ วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561  รายช่ือและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น รอ้ยละ 

1 บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลายแอสเซท จ ากดั 300,000,000 30.00 

2 น.ส.โศภนิ แพทยานนัท ์ 66,296,900 6.63 

3 น.ส.อนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 65,000,000 6.50 

4 นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ 37,650,100 3.77 

5 นายนรศิ แพทยานนัท ์ 36,000,000 3.60 

6 ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ 35,000,000 3.50 

7 นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ 35,000,000 3.50 

8 นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ 35,000,000 3.50 

9 นายวชิยั แพทยานนัท ์ 25,830,000 2.58 

10 น.ส.ดุษฎ ีแพทยานนัท ์ 18,632,600 1.86 

           รวม 654,409,600 65.44 

         ผูถ้อืหุน้รายย่อย 345,590,400 34.56 

รวมทัง้หมด 1,000,000,000 100.00 
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7.3 รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงนิ 

รุ่น ชนิดของหุ้นกู้ วันที่ออกและเสนอขาย วันครบก าหนดไถ่ถอน อาย ุ
มูลค่าคงค้าง 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ 

อันดับความ

น่าเชื่อถอื 

CMC188A ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 18 สงิหาคม 2559 18 สงิหาคม 2561 2 ปี 400.00 6.00% ตอ่ปี - ไมม่ี -1 

CMC196A ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิ 16 มิถนุายน 2560 16 มิถนุายน 2562 2 ปี 479.10 6.50% ตอ่ปี - ไมม่ี -1 

หมายเหต ุ: 1 บริษัทฯ ไมไ่ด้จดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของหุ้นกู้  เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนัและไมด้่อยสทิธิตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่

กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้เป็นครัง้

คราวเมื่อเห็นวา่บริษัทฯ มีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกวา่งกาลดงักลา่วให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อทราบในคราวตอ่ไป 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความ

เหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการด าเนินการดงักล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ยนัน้ บริษัทยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ จากก าไรสทุธิของบริษัทยอ่ยในเง่ือนไขเดียวกนักบับริษัทฯ ทกุประการ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล
ให้น าปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบดงันี ้ได้แก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทยอ่ย สภาพคลอ่งของบริษัทยอ่ย การขยายธุรกิจและปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของ
บริษัทยอ่ย 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดงันี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. คณะกรรมการบรหิาร 

 
 โดยบรษิทัฯ มโีครงสรา้งองคก์รดงันี้ 
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โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

(In-house) 

 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายบรกิารลกูคา้และสนบัสนุน

กจิการ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายการเงนิ – บญัช ี

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายการตลาด – ขาย 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายโครงการ 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายราชการสมัพนัธ ์

เลขานุการบรษิทั 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายกฤช   ฟอลเลต็  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอสิระ 
2. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายสรุพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นายสมยศ เจยีมจริงักร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / กรรมการอสิระ 
6. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
7. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 
9. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
10. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
11. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
12. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 

 
โดยมนีางสาวกรวรรธน์ หริญัรจุพิงศ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี้ กรรมการล าดบัที ่

1 ถงึ 12 ไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Certified Program (DCP) หรอืไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director 

Accredited Program (DAP) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้  
 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองบรษิัทฯ คอื นายวเิชยีร แพทยานันท์ ว่าที่
รอ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ และนางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานันท ์กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมอืชื่อ
รว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 
งวดปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งวดส้ินปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
1. นายกฤช   ฟอลเลต็  12/12 9/10 
2. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  12/12 8/10 
3. นายสรุพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 8/12 5/10 
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 
งวดปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
งวดส้ินปีส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
4. นายสมยศ เจยีมจริงักร  12/12 10/10 
5. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 12/12 10/10 
6. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  10/12 10/10 
7. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ 10/12 8/10 
8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 12/12 9/10 
9. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ 12/12 10/10 
10. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ 10/12 10/10 
11. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ 8/12 5/10 
12. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 12/12 8/10 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 

ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา   จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายสมยศ เจยีมจริงักร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นายสรุพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ 

 / กรรมการอสิระ  

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ
วนัที ่31 ธนัวามคม 2561  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย 5/5 3/4 
2. นายสมยศ เจยีมจริงักร 5/5 4/4 
3. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร 4/5 4/4 
4. นายสรุพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์ 4/5 3/4 
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คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2561 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 6 ท่าน 
ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ กรรมการบรหิาร 
4. นายชาญเดช รกัทอง กรรมการบรหิาร 
5. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ กรรมการบรหิาร 
6. นายชโลธร ลลีามะล ิ กรรมการบรหิาร 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที่ 
31 ธนัวามคม 2561  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ 12/12 12/12 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 12/12 12/12 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 12/12 12/12 
4. นายชาญเดช รกัทอง 12/12 12/12 
5. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ 12/12 12/12 
6. นายชโลธร ลลีามะล ิ - 6/6 

 

เลขานุการบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2561  ประกอบดว้ยเลขานุการบรษิทัจ านวน 1 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาวกรวรรธน์  หริญัรุจพิงศ ์ เลขานุการบรษิทั 

เลขานุการบรษิทัฯ มอี านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการในนามของบรษิทัฯ หรอื
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ดงันี้ 

(1) จดัหาสถานทีส่ าหรบัจดัการประชุมและจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ 
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(ข) หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ
บรษิทัฯ 

(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) ด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางทะเบยีน

ของบรษิทัฯ 
(3) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการ  

มสี่วนไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

(4) ให้ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏบิตัติามกฎ และระเบยีบของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(5) ดูแลจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบับริษัทฯ  
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

(6) มหีน้าทีแ่ละด าเนินการอื่น ๆ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้งรวมไป
ถึงการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไ ด้รบัมอบหมายจาก
หน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศก าหนด 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความ
เสีย่งจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายสรุพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายชาญเดช รกัทอง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที่ 
31 ธนัวามคม 2561  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. นายสรุพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 4/4 4/4 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 3/4 2/4 
3. นายชาญเดช รกัทอง 4/4 4/4 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวามคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. พล.ต.ท. นพรตัน์ มปีรชีา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่ 31 

ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวามคม 2561 เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1. นายกฤช ฟอลเลต็ 1/1 1/1 
2. พล.ต.ท. นพรตัน์ มปีรชีา 1/1 1/1 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 1/1 1/1 

 
 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร ดงันี้ 
ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ - นามสกลุ 

1. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นายวเิชยีร แพทยานนัท ์
2. กรรมการผูจ้ดัการ นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์
3. รองกรรมการผูจ้ดัการสายการตลาด-ขาย นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์(รกัษาการ โดย

ขณะนี้อยู่ระหวา่งการสรรหา) 
4. รองกรรมการผูจ้ดัการ สายราชการสมัพนัธ ์ ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์
5. ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงนิ-บญัช ี นายชโลธร ลลีามะล1ิ 

6. ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายโครงการ นายวเิชยีร แพทยานนัท ์(รกัษาการ โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างการสรรหา) 

7. ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายบรกิารลกูคา้และ
สนบัสนุนกจิการ 

นายชาญเดช รกัทอง 

8. ผูค้วบคมุดแูลดา้นการท าบญัช ี นางสาวกรวรรธน์ หริญัรจุพิงศ ์
หมายเหตุ : 1.  นายชโลธร ลลีามะล ิเขา้ด ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่2 กรกฎาคม 2561 
 

 



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                   สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

 

   70 / 157                                       แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

  

ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงันี้ 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ2 
(บาท) 

เบี้ยประชุม (ต่อครัง้) 
(บาท) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ1   
- ประธานกรรมการ ท่านละไม่เกนิ 250,000 ต่อปี 25,000 
- กรรมการ/กรรมการอสิระ ท่านละไม่เกนิ 250,000 ต่อปี 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 20,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 20,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 20,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 15,000 

คณะกรรมการบรหิาร   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี
- กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหต ุ:  1.  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 2.  ค่าบ าเหน็จกรรมการก าหนดจ่ายโดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบรษิทั 
 3.   ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 รวมจ านวนไมเ่กนิ 5,000,000 บาท 
 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

 - ไมม่ ี- 
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 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
 
ทัง้นี ้รายละเอียดคา่ตอบแทนที่กรรมการได้รับส าหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้
 

ช่ือ – นามสกลุ 
งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เบีย้ประชมุ (บาท) 
บ าเหน็จ (บาท) รวม (บาท) 

BOD AC NRC RMC EXCOM AGM EGM 
1. นายกฤช   ฟอลเลต็  300,000 - 20,000 - - 25,000 50,000 - 395,000 
2. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ - - - - - - - - - 
3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - - 
4. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - - 
5. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ 120,000 - - - - 15,000 30,000 - 165,000 
6. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ 150,000 - - - - 15,000 30,000 - 195,000 
7. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 180,000 - 15,000 - - 15,000 15,000 - 225,000 
8. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  180,000 100,000 - - - 15,000 30,000 - 325,000 
9. นายสมยศ เจยีมจริงักร  180,000 75,000 - - - 15,000 15,000 - 285,000 
10. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  150,000 60,000 - - - 15,000 15,000 - 240,000 
11. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 120,000 60,000 - 60,000 - - 15,000 - 255,000 
12. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 180,000 - 15,000 - - 15,000 30,000 - 240,000 

รวม 1,560,000 295,000 50,000 60,000 - 130,000 230,000 - 2,325,000 
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ช่ือ – นามสกลุ 
งวดปีส้ินสดุวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เบีย้ประชมุ (บาท) 
บ าเหน็จ (บาท) รวม (บาท) 

BOD AC NRC RMC EXCOM AGM EGM 
1. นายกฤช   ฟอลเลต็  225,000 - 20,000 - - 25,000 25,000 250,000 545,000 
2. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ - - - - - - - - 0 
3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - 0 
4. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - 0 
5. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ 75,000 - - - - 15,000 15,000 175,000 280,000 
6. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ 150,000 - - - - 15,000 - 175,000 340,000 
7. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 120,000 - 15,000 - - 15,000 15,000 175,000 340,000 
8. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  120,000 60,000 - - - 15,000 15,000 250,000 460,000 
9. นายสมยศ เจยีมจริงักร  160,000 60,000 - - - 15,000 15,000 175,000 425,000 
10. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  150,000 60,000 - - - 15,000 15,000 175,000 415,000 
11. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 75,000 45,000 - 80,000 - 15,000 - 250,000 465,000 
12. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 150,000 - 15,000 - - 15,000 15,000 175,000 370,000 

รวม 1,225,000 225,000 50,000 80,000 - 145,000 115,000 1,800,000 3,640,000 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
ค่าตอบแทนของผู้บรหิารของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงนิ

ประกนัสงัคม เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าพาหนะ และค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือ 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 8 25,138,529  7 21,594,349 
โบนสั 8 - 7 3,864,041 
ค่ าตอบแทนอื่ นๆ  ได้แก่  
ก อ ง ทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ 
กองทุนประกันสังคม และ
สวสัดกิารอื่นๆ 

8 1,499,078  7 

1,801,633 

รวมทัง้หมด  26,637,607   27,260,023 
 
 บุคลากร 

พนักงานและลูกจา้งของกลุ่มบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มจี านวน
รวมทัง้สิน้ 465 คน ซึง่แบ่งตามสายงานไดด้งัต่อไปนี้ 

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ควบคมุคณุภาพ  5 
ทรพัยากรมนุษย1์  7 
บรหิารงานตลาด  32 
ฝา่ยก่อสรา้ง 99 
สายธรุกจิการคา้2 128 
ฝา่ยขาย 41 
ฝา่ยจดัซือ้/จดัจา้ง1  8 
ฝา่ยตรวจสอบภายใน1  2 
ฝา่ยทรพัยส์นิ  21 
ฝา่ยบรหิารจดัการการเงนิ1 11 
ฝา่ยบญัช ี- การเงนิ1 23 
ฝา่ยระบบสารสนเทศ1  10 
ฝา่ยสนบัสนุนโครงการดา้นสถาปนิกและวศิวกรรม1 15 
ลูกคา้สมัพนัธ ์ 17 
ลูกคา้สมัพนัธ-์อ านวยความสะดวกสนิเชื่อฯ  - 
วจิยั  2 
สว่นนิตบิรกิารและงานคด1ี  7 
สว่นบรหิารงานกลาง1 19 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ1 13 
ฝา่ยบรหิารจดัการทัว่ไป 5 

รวม 465 
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ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งประกอบด้วย เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทน
อื่นๆ เช่น เงนิประกนัสงัคม เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าพาหนะ และค่าโทรศพัท ์เป็นต้น สามารถ
สรปุไดด้งันี้ 

รายช่ือ 
ปี 2560 ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 426 101,405,690 465 109,939,813 

โบนสั 426 - 465 10,656,913 

ค่ า ต อบแทนอื่ น ๆ  ไ ด้ แ ก่  
กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุน
ประกันสังคม และสวัสดิการ
อื่นๆ 

426 6,546,469 465 6,034,781 

รวมทัง้หมด 426 107,952,159  465 126,631,507 

 
ข้อพิพาทแรงงาน 

- ไม่ม ี- 
 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักดวี่าทรพัยากรมนุษยเ์ป็นสิง่ทีม่คีุณค่า และ ความส าเรจ็ของบรษิทัขึน้อยู่กบัความ
ร่วมมอืของพนักงานทุกคน บรษิัทจงึมุ่งเน้นพฒันาความสามารถของพนักงาน อกีทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวาม
รบัผิดชอบต่อสงัคม  รวมถึงการสร้างความสุขในการท างานให้กบัพนักงาน จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวทาง ดงันี้  

(1) ด้านการสรรหาและคดัเลือก     

บริษัทฯ  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณา
คดัเลอืกพนักงานของบรษิทัทีม่อียู่ใหด้ ารงต าแหน่งทีว่่างนัน้เสยีก่อน  หากไม่สามารถสรรหาจาก
ภายในบรษิัทได้แล้ว จงึจะด าเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมคัรที่หลากหลาย โดยพนักงานที่ได้รบัการว่าจ้างต้องมคีุณสมบตัิ 
ประสบการณ์ทีต่รงกบัความต้องการในต าแหน่งงาน การคดัเลอืกพนักงานใหก้ระท าโดยยุติธรรม 
เริม่ตน้ตัง้แต่การคดักรองคุณสมบตัเิบือ้งตน้ และการสมัภาษณ์ทีพ่จิารณาจากความรูค้วามสามารถ 
และทศันคติทีต่รงกบัต าแหน่งงาน  โดยไม่ค านึงถงึความสมัพนัธส์่วนบุคคล สทิธพิเิศษอื่นๆ ไม่
แบ่งแยกเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา  สถาบนัการศกึษา รวมถงึหา้มไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการจา้งงาน 
เขา้มาแทรกแซง สัง่การ หรอืขอร้องให้มกีารปฏบิตัิการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินการจา้ง
งาน 

(2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน    

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัพนักงานคอืคนในครอบครวั ที่ต้องดูแลเอาใจใส่  โดยปราศจากการ
เลอืกปฏบิตั ิ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการท างาน มสีวสัดกิารที่
ดใีหก้บัพนักงาน รวมถงึการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีปลอดภยั   นอกจากนี้ บรษิทั 
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ยังได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้น ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพจิารณาเรื่องสวสัดกิารพนักงาน
โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคีุณค่าต่อบรษิัทได้ปฏบิตัิงานให้แก่บรษิทั
อย่างต่อเนื่อง  อนัเป็นการส่งเสรมิให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างบรษิทักบัพนกังาน  

(3) ด้านการเลื่อนต าแหน่ง    

บรษิัทฯ  ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาพจิารณาคดัเลอืกพนักงานในปจัจุบนัได้ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ หรอืเปลีย่นแปลง หรอืเลื่อนต าแหน่งขึน้ไปด ารงต าแหน่งทีว่่าง  บรษิทัจะพจิารณาอย่างเป็น
ธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของงาน ผลของการปฏิบตังิานของพนักงานทีถู่ก
เสนอ  เพื่อสง่เสรมิความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานแก่พนกังาน 

(4) ด้านการพฒันาบุคลากร  

บรษิทั มแีนวทางส่งเสรมิใหบุ้คคลากรไดร้บัการพฒันาความรู ้ทกัษะ และความสามารถ ทีจ่ าเป็น
ในการปฏบิตังิานในปจัจุบนัและในอนาคต  บรษิัทฯ ตระหนักดวี่า บุคคลากรเป็นส่วนส าคญัของ
บรษิัท และต้องการให้บุคคลากรเติบโตแลก้าวหน้าไปพร้อมกบับรษิัท โดยให้การสนับสนุนการ
ฝึกอบรมและสมัมนา ทัง้ภายในองคก์รและภายนอกองคก์รทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นนัน้ ตาม
ความเหมาะสม 

ค านิยาม  “การฝึกอบรมภายใน”  หมายถงึ การฝึกอบรมโดยบรษิทั โดยส่วนทรพัยากรมนุษย ์
จัดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นการด าเนินธุรกิจบริษัท โดยก าหนดเป็นแผนพัฒนาและหลักสูตร
ประจ าปี  เพื่อพฒันาให้พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถ ทกัษะที่จ าเป็นในการปฏบิตัิงานทัง้ใน
ปจัจุบนัและอนาคต โดยอาจจะจดัภายในสถานที ่หรอืนอกสถานทีก่ไ็ด ้ 

ค านิยาม “การฝึกอบรมภายนอก”   หมายถงึ การฝึกอบรม ทีบ่รษิทั โดยส่วนทรพัยากรมนุษย ์
จดัใหม้ขี ึน้ตามทีฝ่่ายต่างๆ ไดข้อมา (ไดรบัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการใหส้่งพนักงานในสายงาน
ไปเขา้รบัการฝึกอบรม ตามความจ าเป็นในการด าเนินงานในสายงานนัน้)  เพื่อพฒันาใหพ้นักงาน
มคีวามรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต  

ทัง้นี้มแีนวทางพฒันาบนโมเดลการเรยีนรู ้  70:20:10  หมายถงึ     

• 70% ของการพัฒนาการเรียนรู้และพฒันาจากการลงมือท า ได้ทดลองท า นัน่คือ เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง จากการท างานจริงโดยพนักงานใหม่ขณะปฏิบตัิงานจริง หรือ On The Job 
Training (OJT) ทัง้นี้บรษิทัฯ ยงัมเีครื่องมอื Line Group เป็นเครื่องมอืในการท างาน และมแีบ่งปนั
ขอ้มูลในด้านการท างาน ด้านทศันคติ วธิคีดิ ข่าวสาร ประสบการณ์ต่างๆ ภายในกลุ่ม เพื่อเน้น
ประสทิธิภาพการท างานในลกัษณะพฒันาทกัษะพื้นฐาน พนักงานสามารถเข้าใจและสามารถ
ปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง  และแลกเปลีย่นความรูท้กัษะใหม่ใหผู้อ้ื่น ทัง้นี้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืพีเ่ลีย้ง
เป็นผูด้แูลใหค้ าแนะน า และสอนงาน     

• 20% เกิดจากการเรียนรู้จากการ Coaching และรับ Feedback จากผู้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการท างาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจดั “ฝึกอบรมภายใน” ซึ่ง
ด าเนินการใหค้วามรูซ้ึง่กนัระหว่างหน่วยงาน 

• 10%  ส่งพนักงานเขา้ “ฝึกอบรมภายนอก”  เพื่อพฒันาใหพ้นักงานมคีวามรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นในการ
ปฏบิตัิงานทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต อกีทัง้จดัสรรพนักงานใหม้โีอกาสปฏบิตังิานในส่วนงานที่
พนกังานมคีวามรู ้ความช านาญในงานๆ นัน้เป็นอย่างด ี 
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(5) ด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างาน     

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานท างานในบริษัท อย่างมีความสุข บริษัทจึงจัดสถานที่ท างาน  
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้ใหอ้ย่างเหมาะสม  อกีทัง้มนีโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงานตระหนักและ
เห็นชอบให้คนท างานเกดิความปลอดภยั  โดยการอบรมให้มคีวามรู้ด้านความปลอดภยัให้กบั
พนกังาน 

(6) ด้านการปฏิบติัตามระเบียบข้อกฎหมาย   

 บรษิทัฯ มนีโยบาย ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้กฎหมาย ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั บรษิทัฯ ไม่มี
ละเมดิสทิธมินุษยชนแรงงานเดก็ แต่จะใหก้ารสนบัสนุนสง่เสรมิการฝึกงาน   

(7) ด้านแรงงานสมัพนัธ ์  

 บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและรกัษา ความสมัพนัธค์วามเขา้ใจอนัดรีะหว่างพนักงานกบัผูบ้รหิาร 
และระหว่างพนักงานด้วยกนัเอง บรษิัทฯ สนใจรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้รอ้งทุกขข์องพนักงาน 
เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้รอ้งทุกข ์หรอืการเสนอความคดิเหน็จากพนักงาน บรษิทัต้องด าเนินการรบั
พจิารณาความคดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งทุกข ์นัน้โดยฉบัพลนั  

 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ทีม่ ี

การแกไ้ขเพิม่เตมิ) ภายใต้การจดัการของบรษิทั อเมรกินัอนิเตอรแ์นชชัน่แนลแอสชวัรนัส ์จ ากดั แล้วเมื่อวนัที ่25 
มกราคม 2551 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ  

9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทัฯ  

บรษิทัฯ มนีโยบายการปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ี (Code of Best Practice) เพื่อเสรมิสรา้งความโปร่งใส และ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัจะท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในกลุ่มผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝา่ย คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดม้กีารก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นการปฏบิตัติามแนวทางการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยหลกัการการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ ทัง้ในฐานะของเจา้ของบรษิทัฯ 
และในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรพัย ์โดยจะไม่ท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะ
เคารพในสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลรกัษาสทิธดิงักล่าวโดยเคร่งครดั โดยสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุน้ 
ได้แก่ สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัย์ทีต่นถอือยู่ สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลของบรษิัทอย่างเพยีงพอ สทิธใิน
การทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งผลก าไรจากบรษิทัฯ สทิธต่ิางๆ ในการประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ สทิธใิน
การร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทัฯ และมผีลต่อทศิทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เช่น การจดัสรรเงนิ
ปนัผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีการก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัธิุรกรรมทีส่ าคญั เป็นตน้ โดยบรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 

รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนั ใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปีทุกปี โดยจะจดัภายใน 4 เดอืนนับจากวนัสิน้สุดรอบบญัชใีนแต่ละปี พร้อมทัง้จดัส่งหนังสอืนัด

ประชุม และใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุ

ตามวาระต่างๆ ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม ซึง่เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื 14 วนั แลว้แต่เรื่องทีจ่ะพจิารณา และ/หรอื เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด และ

ลงประกาศหนังสอืพมิพแ์จง้วนันัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนทีจ่ะถงึวนัประชุม โดยใน

แต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ 

จะแจ้งใหผู้้ถอืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการลงมต ิรวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูล

ดังกล่าวใน website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยเพยีงพอก่อนไดร้บัขอ้มลูในรปูแบบเอกสารจากบรษิทัฯ 

1.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีารให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการ

ประชุม โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิ

ประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระการประชุม และละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็น

การจ ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ 

1.3 คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุน้ได้ใชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุม

และออกเสยีงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผู้ถือหุน้ 

เช่น การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมติไม่ควรมวีธิีการที่ยุ่งยากหรอืมคี่าใช้จ่ายมากเกนิไป สถานที่จดั
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ประชุมผูถ้อืหุน้สะดวกต่อการเดนิทาง และมขีนาดเพยีงพอรองรบัจ านวนผูถ้อืหุน้ อยู่ในกรุงเทพมหานคร

หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง มสีิง่อ านวยความสะดวกแก่ผู้พกิาร มกีารรกัษาความปลอดภยัและพรอ้มรบัมอืกบั

เหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดย

ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอื

เชญิประชุม ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บรษิัทฯ ควรเผยแพร่หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไว้บน 

website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น

สามารถก าหนด ทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ และต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็น

ทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

 2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

2.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ ควรส่งเสรมิให้บรษิัทน าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผู้ถอืหุ้น ทัง้

การลงทะเบยีน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้

รวดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 

2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลาย

รายการ เช่น วาระการแต่งตัง้กรรมการ 

2.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึ

ไวใ้นรายงานการประชุม 

2.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั เช่น การ

ท ารายการเกี่ยวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้ในกรณีมขีอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

2.6 ประธานในทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสในการแสดง

ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ได้ 

2.7 ในการประชุมบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดง

ความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั ทัง้นี้ ในการประชุม บริษัทฯ จะ

สนับสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ตลอดจนผูบ้รหิารและฝ่ายงานที่

เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพร้อมเพรยีงกนั เพื่อตอบค าถามและใหข้อ้มูล

รายละเอยีดในทีป่ระชุม อกีทัง้คณะกรรมการบรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการ

เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่
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 3. การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผูถื้อหุ้น 

3.1 รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ต้องบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผล

คะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม 

นอกจากนี้ ต้องบนัทกึค าถามค าตอบในทีป่ระชุม และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุ้นเหน็ดว้ย 

คดัคา้น และงดออกเสยีงเป็นอย่างไร รวมถงึควรบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่

ลาประชุมดว้ย 

3.2 บรษิัทฯ ต้องเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม

สามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไป และน าส่งใหก้บัหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด 

และเผยแพร่รายงานการประชุมทาง  website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได ้

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ และอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ การไดร้บัสารสนเทศ และการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยใน
การด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้แต่ละครัง้ บรษิทัฯ ก าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตามจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อื
หุน้ถอือยู่ คอื หนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ากบัหนึ่งเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัฯ 
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอื
มอบฉนัทะทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุม โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 

1.1  จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ หนังสอืมอบฉนัทะตามทีก่ระทรวงพาณิชย์

ก าหนด และหลกัเกณฑ์และวธิีการในการเขา้ร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั (หรือ

ระยะเวลาอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด) รวมทัง้น าเสนอขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดบน website ของบรษิทัฯ 

เป็นการล่วงหน้าก่อนทีจ่ะจดัส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุม

ล่วงหน้าก่อนไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบรษิทัฯ ดงักล่าวอย่างละเอยีด และไม่มกีารน าเสนอเรื่อง

อื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รบัรู้มาก่อน พร้อมทัง้คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการ

ประชุม พรอ้มระเบยีบวาระและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเผยแพร่

ผ่านทาง website ของบรษิทัฯ อย่างน้อย 28 วนัก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2  ก่อนเริ่มด าเนินการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

1.3  จดัใหม้กีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 

 2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                   สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

                                                                    80 / 157                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

2.1 คณะกรรมการบรษิัทฯ ควรก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิม่วาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความ

โปร่งใสในการพจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอหรอืไม่ 

2.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ ควรก าหนดวธิกีารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการ เช่น ให้เสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า 3 ถึง 4 

เดอืน ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พร้อมขอ้มูลประกอบการพจิารณาด้านคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอม

ของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

2.3 ด าเนินการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และมนีโยบายที่

จะไม่เพิม่ระเบยีบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

2.4 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยมอบ

ฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้ นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสยีงได ้รวมทัง้เสนอกรรมการอสิระของบรษิทัอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะ

ของผูถ้อืหุน้ 

2.5 สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกระเบยีบวาระ 

2.6 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายท่าน โดยผู้ถอืหุน้มี

สทิธทิี่จะเลอืกบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มาท าหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์

ของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้อย่างแทจ้รงิ 

2.7 ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนผู้บรหิารและฝ่าย

งานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

2.8 อ านวยความสะดวกในการประชุมใหผู้ถ้อืหุน้โดยเท่าเทยีมกนัทุกราย รวมทัง้ใหโ้อกาสทีเ่ท่า

เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ การถามค าถามต่อทีป่ระชุมในแต่ละวาระตามระเบยีบวาระการประชุม 

และประธานในทีป่ระชุมไดใ้หค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทุกประเดน็ โดยมกีารบนัทกึการประชุม

อย่างครบถว้น 

2.9 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ website ของ

บรษิทัฯ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได ้

2.10 คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องก าหนดให้กรรมการบรษิัทและผู้บรหิารเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบั

ส่วนไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษิทัฯ ที่

อาจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของบรษิทัโดยรวม ทัง้นี้ กรรมการ

และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท ากับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรม

ดงักล่าว 
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นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายใน (รวมทัง้คู่สมรส
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว) เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์ร
ถอืปฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิและตอ้งก าหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิาร

ที่มหีน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าว ให้แก่คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็น

ประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

2. กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทจะต้องรกัษาความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายใน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ จะต้องไม่น าความลบั และ/หรอื ขอ้มูลภายใน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไปเปิดเผยหรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า

โดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

4. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน

หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในบรษิทั และ/หรอื เขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดย

ใช้ความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางออ้ม ขอ้ก าหนดนี้ใหร้วมความถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และ

ลกูจา้งของบรษิทัดว้ย ผูใ้ดทีฝ่า่ฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืว่าไดก้ระท าผดิอย่างรา้ยแรง 

5. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึง่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย

ซึ่งอาจจะมผีลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทเป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 เดอืนก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี และต้องรอคอยอย่างน้อย 24 

ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลนัน้ต่อบุคคลอื่น

ดว้ย 

6. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อยแก่บุคคลภายนอกบรษิทัฯ หรอืบุคคลอื่นซึง่มไิดท้ าหน้าทีใ่นการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในโดยมชิอบ 

7. การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 

7.1  คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องมขีอ้ก าหนดใหก้รรมการรายงานการมสี่วนไดเ้สยีอย่างน้อยก่อน

การพจิารณาวาระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

7.2  คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องดูแลใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีอย่างมนียัส าคญัในลกัษณะทีอ่าจ

ท าใหก้รรมการรายดงักล่าว ไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และงดเวน้จากการมสีว่น

ร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

7.3  บรษิัทฯ ได้ให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี่ยวกบัหน้าทีท่ีผู่้บรหิารต้องรายงานการถอื

หลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ และบทก าหนดโทษตาม พ .ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
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2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้เพิม่เติม) และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตอ้งรายงานการถอื

หลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกเ้พิม่เตมิ) ภายใน 

3 วนัท าการ ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบ เพื่อ

เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์สว่นตน ซึง่

เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ

จะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิารของบรษิัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรซึ่งยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือ

หลกัทรพัยห์รอืมกีารเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ ต้องจดัท าและส่งรายงานการถอืหลกัทรพัย์

ของตน คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์าม

มาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกเ้พิม่เตมิ) 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

 บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน ได้แก่ 

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ 

ตระหนักดวี่า การสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการ

พฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นได้

เสยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีนอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ และกลุ่มผูม้ี

สว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม เพื่อสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่บรษิทัฯ ตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัยส์จุรติ มจีรยิธรรม และจะใชค้วามพยายามอย่างทีส่ดุทีจ่ะ

พฒันากจิการใหเ้จรญิเตบิโต และสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยยดึหลกัการปฏบิตัิ

ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

พนักงาน  

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานว่าเป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ของบรษิทัฯ จงึเป็นนโยบายของ

บรษิทัฯ ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในดา้นโอกาสความกา้วหน้า ผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การแต่งตัง้

โยกยา้ย รวมทัง้ใหก้ารสนับสนุนในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน อกีทัง้ยงัส่งเสรมิใหพ้นักงานไดม้สี่วนร่วมใน

การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ีมีการท างานเป็นทมี และเสรมิสรา้งบรรยากาศและความรูส้กึปลอดภยัในการท างาน 

โดยบรษิทัฯ จะใหก้ารพฒันาศกัยภาพของพนกังานผ่านแผนการฝึกอบรมทีห่ลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการ

แขง่ขนัในธุรกจิทีท่วคีวามรุนแรงขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัจดัสวสัดกิารต่าง ๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหม้คีุณภาพชวีติ

และความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
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คู่แข่ง   

บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอคู่แข่งขนัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขนัที่

เป็นธรรม โดยรกัษาบรรทดัฐานของขอ้พงึปฏบิตัใินการแขง่ขนั 

คู่ค้า  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ตามกรอบการคา้ทีส่จุรติ ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินการคดัเลอืกคู่คา้

เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บั

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยงสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้

ปฏบิตัติามพนัธะสญัญาหรอืค ามัน่ทีใ่หไ้วต่้อกนัอย่างเคร่งครดั ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งเป็นจรงิ 

ลูกค้า   

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของธุรกจิของบรษิทัฯ จงึมี

เจตจ านงทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ตลอดเวลาเพื่อสรา้งประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ และ

พฒันาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพใหแ้ก่ลกูคา้ในราคาทีเ่หมาะสม เอาใจใสแ่ละรบัผดิชอบต่อลกูคา้ทัง้ในดา้นความ

ปลอดภยั สุขภาพและการชดเชยจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารในช่วงอายุของสนิคา้หรอืบรกิารนั ้น พฒันารูปแบบ

สนิค้าและบรกิาร รกัษาความลบัของลูกคา้ และมรีะบบในการรบัขอ้ร้องเรยีนของลูกคา้เพื่อรบีด าเนินการอนัเป็น

ความมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้สงูสดุ 

เจ้าหน้ี  

บรษิัทฯ ตระหนักดวี่าการสร้างความสมัพนัธ์กบัเจา้หนี้เพื่อให้เกดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจเป็นภาระที่

ต้องปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงทีม่ต่ีอกนัดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ไม่ปฏบิตัิการใดอนั

เป็นการละเมดิสทิธขิองเจา้หนี้ 

 

ชุมชน  

บรษิทัฯ ตระหนักในการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนในท าเลโดยรอบสถานประกอบการทีต่ัง้อยู่ เพื่อ

การอยู่ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ย่างสงบสขุเรยีบรอ้ย 

 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้ี

สว่นไดเ้สยีเหล่านี้ไดร้บัการดแูลอย่างด ีนอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพ ทีด่ ีและมกีารด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

โดยนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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▪ มุ่งมัน่ที่จะด าเนินการป้องกนัและควบคุมมลพษิที่เกิดจากกจิกรรมของบริษัทฯ ให้เกิดผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ 

▪ ใหม้ัน่ใจไดว้่ามาตรการป้องกนัและควบคุม ไดถู้กน าไปปฏบิตัแิละทบทวนเพื่อการปรบัปรุง
พฒันาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ มุ่งปฏบิตัใิหส้อดคล้องตามกฎหมาย ระเบยีบวธิปีฏบิตัิ และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
สิง่แวดลอ้ม 

▪ ใหค้วามรูแ้ละสรา้งจติส านึกแก่พนักงานและผูร้บัเหมา รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในบทบาทหน้าที่
และงานทีร่บัผดิชอบในเรื่องการป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

▪ พฒันาโครงการโดยค านึงถึงคุณภาพด้านสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั เพื่อการอยู่อาศยัที่ดีของ
ลกูคา้และชุมชนรอบขา้ง 

2. นโยบายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านความปลอดภัย รวมทัง้การรักษา

สภาพแวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อใหพ้นกังานทุกคนยดึถอืและปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

▪ ด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

▪ ปรบัปรุงและป้องกนัอนัตรายซึง่มคีวามเสีย่งตัง้แต่ระดบัปานกลางขึน้ไปใหแ้ก่พนักงานและ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 

▪ บรษิทัฯ จะส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัมคีวามรูแ้ละมจีติส านึกในการปฏบิตังิานดว้ยความ
ปลอดภยั รวมไปถงึมสีขุภาพอนามยัทีด่ ีไม่เจบ็ปว่ยจากโรคทีเ่กดิจากการท างาน 

▪ บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของพนักงานทุกระดบั ซึง่จะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และพฒันางานดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานใหก้า้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

3. นโยบายการมีส่วนรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิัทฯ มุ่งที่จะมสี่วนร่วมในการพฒันาสงัคม โดยด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม และจะ

สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รบัรู ้เขา้ใจ และมสีว่นร่วมในการด าเนินงานเพื่อมสีว่นร่วมพฒันาสงัคม รวม

ไปถงึมปีฏสิมัพนัธอ์นัดกีบัชุมชนทีส่ถานประกอบการตัง้อยู่ 

4. นโยบายด้านการต่อต้านทุจริต 

บรษิทัฯ มนีโยบายการต่อตา้นทุจรติและการจ่ายสนิบนภายใตห้ลกัการ ดงันี้ 

▪ หา้มมใิหพ้นักงานเรยีกหรอืรบัประโยชน์หรอืทรพัยส์นิใดทีส่่อไปในทางจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละ
เวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบหรอือาจท าใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

▪ พนกังานพงึละเวน้การเสนอหรอืใหป้ระโยชน์หรอืทรพัยส์นิใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงูใจให้
ผูน้ัน้กระท าหรอืละเวน้การกระท าใดทีผ่ดิกฎหมายหรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่งหน้าทีข่องตน 
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▪ การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน่ รวมถึงการ
สนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลูกฝงัใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. นโยบายการแจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระท าผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณหรอืพฤตกิรรมทีอ่าจส่อถงึการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของบุคคลในองคก์ร ทัง้จากพนักงานและผูม้ี

ส่วนได้เสยีอื่น รวมทัง้มกีลไกในการคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส และให้ความส าคญักบัการเกบ็ขอ้มูลขอ้ร้องเรยีนเป็น

ความลบั ซึ่งจะรบัรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รบัมอบหมายและเกี่ยวขอ้งด้วยเท่านัน้ เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ ผู้

รอ้งเรยีน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ควรจดัใหม้กีระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยควรเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website หรอืรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ครบถว้น และโปร่งใส ทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มูลอื่นที่ส าคญัที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึง่ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของ
บรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและ
สื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง 

ไม่ท าใหส้ าคญัผดิและเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานและเปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล

สิง่แวดล้อมและสงัคมทีไ่ด้ให้ความเหน็ชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้

กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

รายงานประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ เป็นตน้ 

1.3 คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงนิแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี 

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องสนับสนุนให้บริษัทจดัท าค าอธบิายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้ 

เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว 
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1.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องดูแลใหม้กีารเปิดเผยค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นทีผู่ส้อบบญัชี

ใหบ้รกิารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ไวด้ว้ย 

1.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลให้มีการเปิดเผยขอบเขตอ านาจ บทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ที่

กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมาและความเหน็จากการท าหน้าที ่รวมถงึการฝึกอบรมและ

พฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

1.7 คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บรหิาร

ระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลักษณะของ

ค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่เปิดเผยต้องรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่าน

ไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผ่าน website ของบรษิทัฯ (www.cmc.co.th) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี โดยการจดัท างบการเงนิดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีไ่ดร้บัอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิ
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

2. ข้อมูลขัน้ต า่ท่ีต้องเปิดเผยบน website ของบริษทัฯ 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องพจิารณาใหม้กีาร

เปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบรษิทัฯ โดยตอ้งกระท า

อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอขอ้มูลที่เป็นปจัจุบนั อน่ึง ขอ้มูลบน website ของบรษิัท อย่างน้อยต้อง

ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปน้ีและปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

2.1 วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทัฯ 

2.2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

2.4 งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปจัจุบนัและของปี

ก่อนหน้า 

2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจ าปีทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้

2.6 ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่างๆ 
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2.7 โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

2.8 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

2.9 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

2.10 การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

2.11 หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

2.12 ขอ้บงัคบับรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 

2.13 นโยบายดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ 

2.14 นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่าง ๆ 

2.15 กฎบตัรหรอืหน้าที่ความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 

รวมถงึเรื่องทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

2.16 กฎบตัรหรอืหน้าที่ความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

2.17 จรรยาบรรณส าหรบัพนักงานและกรรมการของบรษิัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุน

สมัพนัธ ์

2.18 ขอ้มูลตดิต่อหน่วยงานหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถ

ใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ

หลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับรษิัทฯ และมี

กรรมการบรหิาร 1 ท่าน มปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผูม้ี

บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูล 

ตรวจสอบ และประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวอ้ย่างเป็นอสิระ 

 ทัง้นี้ นโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึจ านวนปีในการ

ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านจะถูกเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ 

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และกรรมการที่ไม่
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อสิระตอ้งเป็นไปตามสดัสว่นอย่างยุตธิรรมของเงนิลงทุนของผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 

ท่านทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิและตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

1.3 คณะกรรมการบรษิทัฯ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่ก าหนดไวว้่าใน

การประชุมสามญัประจ าปี ให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกใหพ้อดหีนึ่งในสาม กใ็หใ้ชจ้ านวนทีใ่กล้

ที่สุดกบัหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผู้พน้จากต าแหน่ง อย่างไรก็

ตาม กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งแลว้นัน้อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

1.4 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดและไม่มลีกัษณะอื่นใด

ทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยบริษทัฯ เปิดเผย

การก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอสิระไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บรษิทัฯ ควรก าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ให้ด ารงต าแหน่ง

ต่อไป คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว 

ในกรณีต่อไปนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด 

1. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลเดยีวกนั 

2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ 

3. ประธานคณะกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั 

4. ประธานคณะกรรมการเป็นสมาชกิในคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะท างานหรอืได้รบั

มอบหมาย ใหม้หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการบรหิาร 

1.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัอื่น โดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั

อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัิหน้าทีใ่นบรษิัทฯ ได้อย่าง

เพยีงพอ โดยควรก าหนดจ านวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ

หรอืสภาพธุรกจิของบรษิทั ซึง่ไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน ทัง้นี้ เน่ืองจากประสทิธภิาพของการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทัอาจลดลง หากจ านวนบรษิทัทีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งมมีากเกนิไปและ

ควรใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหส้าธารณชนทราบดว้ย โดยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ของกรรมการแต่ละท่านจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี และคณะกรรมการต้องก าหนดวาระการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน โดยระบุไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี้ ตอ้งผ่านความ

เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อน 

1.6 คณะกรรมการบรษิัทฯ ยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาหรอืรบัทราบ 
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ซึง่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

แต่ละชุด 

1.7 บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับ

ผู้บริหารอย่างชดัเจนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลก าร

ด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

1.8 ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

ต่างกนั คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องก าหนดอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั ต้องแยกบุคคลทีด่ ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

1.9 คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรเลอืกใหก้รรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

1.10 บรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ ท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์

ต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งทราบและปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั

ฯ รวมทัง้ประสานให้มีการปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ก าหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ไว้ชัดเจนและ

เหมาะสม โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ website ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ บุคคลทีด่ ารงต าแหน่ง

เลขานุการบรษิทัฯ จะไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นกฎหมาย การบญัชแีละการปฏบิตัหิน้าที่

อย่างต่อเนื่อง 

2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจดัให้มตีามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรพจิารณาจดัใหม้คีณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนควรประกอบดว้ย สมาชกิส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอสิระ และประธาน

ควรเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่

พจิารณาหลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อ

ด ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการ

สรรหาทีไ่ดก้ าหนดไว ้และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ซึง่จะน าเสนอทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ ทัง้นี้ ต้องเปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในการสรร

หากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงให้ทราบ และยงัท าหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์ใน

การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ

บรษิทัฯ จะตอ้งน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูอ้นุมตั ิ
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2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ควรประกอบดว้ย

กรรมการอสิระและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และประธานควรเป็นกรรมการอสิระ โดย

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งท าหน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารบรหิารความ

เสีย่งทัว่ทัง้องค์กร และปลูกฝงัให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององค์กร โดยสอบ

ทานการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิัทฯ จากการประเมนิความเสีย่งและการ

จดัท าแผนปฏิบตัิการ เพื่อลดความเสี่ยงและน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ซึง่จะน าเสนอทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 

2.2 ในกรณีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนและ/หรอืคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลของทีป่รกึษา

นัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2.3 เพื่อใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงคต่์อหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งควรมกีารประชมุ อย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพจิารณาหารอืและด าเนินการใด ๆ ใหส้ าเรจ็

ลุล่วงตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้มทีกัษะและความเชีย่วชาญ และมภีาวะผู้น า
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ส าคัญเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณ 
นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และเพื่อประโยชน์ในการตดิตามและก ากบัดแูลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ อย่างใกล้ชดิ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ เพื่อติดตามและ
ดูแลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และคณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องจดัให้มรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสีย่ง รวมทัง้กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแสดว้ย อกีทัง้การดูแลใหก้าร
ด าเนินธุรกจิต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังานความต่อเนื่องของผูบ้รหิาร (Succession plan) 

3.1 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะได้จดัใหม้กีารทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ า นอกจากนี้ ภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แล้ว 
บรษิทัฯ จะถอืปฏบิตัติามกฎและขอ้บงัคบัต่างๆ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบั
ดแูลกจิการไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

3.2 จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงาน เป็น ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
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ภารกจิของบรษิทัฯ ดว้ย ความซื่อสตัยส์ุจรติ และเทีย่งธรรมทัง้การปฏบิตัิต่อบรษิทัฯ ผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็น
ประจ า 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

3.3 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
บนหลกัการทีว่่าการตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนินกจิกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สงูสุด
ข อ ง 
บรษิทัฯ และ ผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญั และต้องหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยีกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ให้
บรษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เขา้ร่วม
การพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีม่ใิช่การด าเนินการตาม
ธุรกจิปกติหรอืเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ 
พจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อน าเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะต้อง
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

3.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตังิาน 
และเพื่อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงาน บรษิทัฯ มกีารก าหนดภาระหน้าทีแ่ละอ านาจ
ในการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน และ
ผูต้ดิตามควบคุมและประเมนิผลออกจากกนั โดยบรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ท าหน้าทีใ่นการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและ
กจิกรรมทาง การเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ใหด้ าเนินไปในแนวทางทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ระบบการควบคุมภายใน โดย
ตรวจสอบรายการทีส่ าคญัอย่างสม ่าเสมอ และจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท าใหฝ้า่ยตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มีแผนทีจ่ะจดัจา้งผูป้ระเมนิระบบการควบคุมภายในอสิระจากภายนอก
เพื่อช่วยประสานงานกบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึง่จะช่วยท าใหต้รวจสอบและใหค้วามเหน็ต่อระบบ
การควบคุมภายในของบรษิทัไดอ้ย่างสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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3.5 การบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและสามารถวดัผลการด าเนินงานได ้
โดย ฝา่ยบรหิารจะมกีารเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้ป็นประจ า โดย
มีการประเมินปจัจยัความเสี่ยงที่มาจากภายในและภายนอก วิเคราะห์ปจัจยัที่เป็นสาเหตุ และ
ก าหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปจัจยัความเสีย่ง มาตรการในการลด
ความเสีย่ง รวมทัง้มอบหมายใหห้น่วยงาน ที่เกี่ยวขอ้งติดตามความเสีย่งนัน้อย่างสม ่าเสมอ และ
รายงานความคบืหน้าต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ทัง้นี้ คณะกรรมการ และ/หรอื คณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเหน็ถงึการเพยีงพอของ
ระบบ การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี 

3.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝีา่ยบญัชแีละผูส้อบ
บญัชปีระชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ ทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี โดยการจัดท างบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่ได้รบั
อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยเลอืกใช้นโยบาย
บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

3.7 แนวทางในการการแจง้เบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรจดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส
หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่านทาง website หรอืรายงานตรงต่อบรษิทัฯ โดยช่องทางในการแจง้เบาะแสอาจ
ก าหนดให้ผ่านกรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ เพื่อสัง่การให้มกีารตรวจสอบ
ขอ้มลูตามกระบวนการทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวแ้ละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

3.8 การก ากบัดแูลบรษิทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ควรมกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิ
ลงทุนของบรษิทัฯ โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ตอ้งมหีน้าทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคล
ทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัฯ และ
การท ารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีารก าหนดการประชุมโดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชมุ
พิเศษเพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดตารางการประชุมให้ทราบล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได้ทุกครัง้เพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบรษิัทฯ วาระการประชุมจะถูกก าหนดไว้
ชดัเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพยีงพอ และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการบริษัทฯ  ก่อนการ
ประชุมอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อน
การประชุมเวน้แต่กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน หลงัจากจบการประชุมจะมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็
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รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้ส่วนจ านวนครัง้ของการประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ ควรพจิารณาให้เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
และลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่บรษิทัฯ ไม่ได้มกีารประชุมทุก
เดอืน บรษิทัฯ ตอ้งสง่รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบในเดอืนทีไ่ม่ไดม้กีารประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ สามารถก ากบัควบคุมและดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์ 

ในการประชุม ประธานกรรมการซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมจะส่งเสรมิให้กรรมการทุกท่าน
เขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 
และจะเปิดโอกาสใหก้รรมการทุกท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระเตม็ที ่โดยมกีารจดัสรรเวลาไวอ้ย่าง
เพยีงพอทีก่รรมการจะพจิารณาวาระต่างๆ อย่างรอบคอบในทุกประเดน็ทีน่ าสู่ทีป่ระชุมรวมถงึประเดน็การก ากบั
ดูแลกจิการ โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารควรร่วมกนัพจิารณาการเลอืกเรื่องเขา้วาระการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยดูใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละ
คนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เขา้สูว่าระการประชุม 

โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหร้ายละเอยีด
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรู้จ ักผู้บริหารส า หรับ
ประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง กรรมการสามารถพบฝ่ายบรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้ในและนอก
หอ้งประชุมและสามารถขอรบัรายงานและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งโดยสามารถตดิต่อไดโ้ดยตรง รวมทัง้ผูบ้รหิารจะไดร้บั
ทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเข้าถึง
สารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารอื่น
ที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนดและในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจดัให้มี
ความเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ให้ถือมติของเสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการ
ท่านหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีง โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้ และถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ แต่ละครัง้ บรษิัทฯ ได้จดัส่งเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าทุกครัง้ เพื่อใหก้รรมการบรษิทัฯ มเีวลาทีจ่ะศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอ และมอบหมาย
ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ เขา้ร่วมการประชุมดว้ยทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ จะเป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง โดยเสนอใหท้ี่
ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มลูหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวก
ในการสบืค้นอ้างองิ ทัง้น้ี ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติทีป่ระชุม กรรมการสามารถขอให้ฝ่ายเลขานุการ
บริษัทฯ บนัทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานคณะกรรมการ
ภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีก่ารประชุมสิน้สดุลง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิารกนัเองตามความจ าเป็น
และเหมาะสม เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกบัการจดัการที่ส าคญั โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุมในภายหลงั 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองปี
ละ 1 ครัง้ โดยเป็นการประเมนิโดยรวมไม่ได้มุ่งทีก่รรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหาเพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยต้องก าหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใชเ้ปรียบเทยีบกบั 
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ผลการปฏิบตัิงานอย่างมีหลกัเกณฑ์ บริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน นอกจากนี้ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษา
ภายนอกมาก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ใน การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทุก ๆ 3 ปี 
และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ดว้ย 

6. ค่าตอบแทน 

บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัที่เหมาะสม โดยค านึงถงึผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ และความสอดคล้องกบัธุรกจิ /อุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
ความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้บริหารของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม และเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดยีวกนั 
เพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพไว ้ผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัมอบหมายภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้จะ
ไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ จดัใหม้ี
ค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส และไดผ้่านการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดใหม้กีาร
เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บรหิารตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรู้
แก่กรรมการผูเ้กีย่วขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิาร เป็น
ตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทัฯ 
หรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก และในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการหรอืแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝา่ยจดัการ
จะจดัใหม้เีอกสารและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้กีารแนะน า
ลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัให้แก่กรรมการใหม่ กรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีร่ายงานถงึ
แผนการพฒันาและสบืทอดงานของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู และมกีารเตรยีมความพรอ้มโดยมแีผน
ทีต่่อเนื่องถงึผูส้บืทอดงานในกรณีทีต่นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้และคณะกรรมการควรจดัใหม้โีครงการส าหรบั
พฒันาผู้บรหิาร โดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงสิง่ที่ได้ท าไปในระหว่างปี และควรพจิารณา
ควบคู่กนัไปเมื่อพจิารณาแผนสบืทอดงาน 

8. นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเป็นอย่างสูงต่อการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า 
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และจติส านึกของบุคลากร คอื กุญแจน าไปสู่การพฒันาในทุกๆ ดา้น และความส าเรจ็ของ
บรษิทัฯ นัน้จะเกดิขึน้ไดจ้ากการทีบ่รษิทัฯ มบีุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้
ไดท้ัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่ละเลยทีจ่ะจดัสรรหรอืมอบสิง่ทีด่ใีหแ้ก่พนักงาน เพื่อเป็น
การตอบแทนในความร่วมมอืและความทุ่มเททีพ่นักงานมใีหแ้ก่บรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของ
บุคลากรในฐานะทีเ่ป็นทรพัยากรทีม่คี่าของบรษิทัฯ จงึสนับสนุนใหพ้นักงานไดร้บัการศกึษา ฝึกอบรม และพฒันา
ความรู้ความสามารถทัง้ในด้านการท างาน และในด้านสงัคม โดยนโยบายการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของ
บรษิทัฯ จะพจิารณาจากปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ 

1. ความตอ้งการทางธุรกจิ 

2. เงื่อนไข ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ 

3. ความจ าเป็นในการฝึกอบรม โดยค านึงถึงความสามารถที่บุคลากรต้องมีและต้องใช้เพื่อ
ปฏบิตังิาน 
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9.2  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

9.2.1 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 1.1 บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดแก่ผูถ้อืหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถอืแนวปฏบิตัสิ าคญั 

4 ประการ คอื 

 1.1.1 การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และรอบคอบ (Duty of Care) 

 1.1.2 การปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

 1.1.3 การปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทัฯ และ

มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (Duty of Obedience) 

 1.1.4 การเปิดเผยขอ้มูลผูถ้อืหุน้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of 

  Disclosure) 

 1.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการ

ทบทวนและอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี 

 1.3 พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขดีความสามารถของบรษิทัฯ ใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

 1.4 ติดตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธ์ของบรษิัทฯ ไปปฏบิตัิ และติดตามการวดัผลการด าเนินงาน โดย

ก าหนดให้มกีารรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ให้นโยบายเพื่อการพฒันาและ

ปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกจิ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม และสิง่แวดลอ้มตลอดจนการพฒันาบุคลากรบรษิทัฯ 

 1.5 อุทศิเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรอืผูห้นึ่งผูใ้ดและไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นการ

ขดัแยง้หรอืแขง่ขนักบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

 1.6 จดัการบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการบรษิทั

ฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซื่อสตัย์

สจุรติ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และเป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 

 1.7 ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และก ากบัดแูลใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มี

การทบทวนและประเมนิระบบการจดัการความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ และเมื่อระดบัความเสีย่งมกีาร

เปลีย่นแปลง 

 1.8 ก ากบัดูแลและพฒันาบรรษทัภบิาลของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบร รษัทภิบาลและ

จรรยาบรรณบรษิทัฯ 
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 1.9 สนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัมจีติส านึกในจรยิธรรมและคุณธรรม และปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล 

จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ก ากบัดูแลให้มีระบบควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสีย่งด้านการทุจรติและการใช้อ านาจ

อย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทัง้ป้องกนัการกระท าผดิกฎหมาย 

 1.10 ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม ตลอดจนสง่เสรมิใหผู้้

ถอืหุน้สามารถใชส้ทิธใินการดแูลรกัษาผลประโยชน์ของตนและไดร้บัขา่วสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

 1.11 ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ เคารพสทิธ ิและปฏบิตัต่ิอผูถ้อื

หุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการและช่องทางในการ

รบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างชดัเจน 

และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปญัหากับ

คณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

 1.12 พจิารณาแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงและแผนสบืทอดกรรมการผู้จดัการใหญ่ และก ากบัดูแลใหม้ี

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็นประจ าทุกปี และมรีะบบการ

ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บรหิารระดบัสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กดิ

แรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และยาว 

 1.13 ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นประจ าทุกปี โดยใหม้กีารประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัฯ แบบโดยรวม (As a Whole) รวมทัง้ตดิตามผลการประเมนิของ

คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพจิารณาร่วมกนัใน คณะกรรมการบรษิทัฯ 

 1.14 ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบรษิทัฯ อย่างโปร่งใส และมกีาร

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และอนุกรรมการอย่างเหมาะสม 

 1.15 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุสุดวสิยั โดย

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 1.16 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง เขา้อบรมหรอืร่วมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการหรอืกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่าง

ต่อเนื่อง 

 1.17 แต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรหิาร 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ อาจขอค าปรกึษาจากทีป่รกึษาอิสระภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญ

ในวชิาชพีอื่นๆ หากเหน็ว่ามคีวามจ าเป็นและเหมาะสม 
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9.2.2 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี ้

อ านาจของกรรมการตรวจสอบ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. เชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ มาร่วมประชุมหรอืชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามใน
เรื่องทีเ่กีย่วกบักจิการและการด าเนินงานของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมทุน และโครงการร่วมทุน
ทีอ่ยู่ในขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ในกรณีทีจ่ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

4. ตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนรอ้งขอขอ้มูลของบรษิทัฯ ตามทีจ่ าเป็น
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี 

หน้าท่ีของกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถอืไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้
ในรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผู้สอบบัญชีฯ สอบทานหรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 
กไ็ด ้

2. สอบทานให้บรษิัทฯมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มคีวามเหมาะสมและมี
ประสทิธผิลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน 

3. พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบ
ของส านกังานสอบบญัชนีัน้ 

4. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการที่เกี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งครบถว้น 

5. ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ
ของผูบ้รหิาร และทบทวนร่วมกบัผูบ้รหิารของบรษิทัในรายงานส าคญัๆ ทีต่้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปนี้ 

▪ ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงนิของบรษิทั
ฯ ถงึความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืได ้

▪ ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
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▪ เหตุผลทีเ่ชื่อว่าผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง 

▪ ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

▪ รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าผู้ถอืหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ 
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาในเรื่องต่างๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ดงัต่อไปนี้ 

▪ การพจิารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัการบญัชแีละวธิปีฏบิตัทิาง
บัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชี การด ารงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายที่ส าคัญรวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายบัญชี ก่อน
น าเสนอ คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อเผยแพร่แก่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

▪ การพจิารณาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

▪ การพจิารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ของบรษิทัฯ ขัน้ตอนการ
ประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบ
ร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งสอบถามถงึขอบเขต
การ ตรวจสอบทีไ่ดว้างแผนไว ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดงักล่าวจะช่วยใหต้รวจพบ
การทุจรติหรอืขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

▪ การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปญัหาหรือข้อจ ากดัที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ตรวจสอบ และทบทวนการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

▪ การพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชถีงึปญัหาหรอืขอ้จ ากดัทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบงบการเงนิ 

▪ การพิจารณาร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัช ีว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวน
วธิกีารและการควบคุมการประมวลขอ้มูลทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสอบถามเกีย่วกบัโครงการ
รกัษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพื่อป้องกนัการทุจรติหรอืการใชค้อมพวิเตอรไ์ปในทางทีผ่ดิ
โดยพนกังานบรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอก 

▪ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

▪ การปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย 

▪ การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายในในระดบันโยบาย และการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในโดยพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตร ความเป็นอิสระ รวมทัง้ขอบเขตและแผนการ
ตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบภายใน 

9. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงร่วมประเมินผลการ
ปฏบิตัิงานของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและให้ความเหน็ชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ซึง่พจิารณาโดย ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ 
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10. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทัง้ผู้สอบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรวมทัง้ติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมกีารด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่าง
เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม 

11. ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้หรอืตามความจ าเป็นเพื่อให้
ทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณา
อนุมตั ิ

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารมหีน้าที่ที่จะต้องรายงานหรอืน าเสนอขอ้มูลและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตาม
หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรฯนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยตรง และกรรมการยงัคงรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

9.2.3 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการสรรหา 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผู้มอี านาจในการจดัการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ 

2. คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนดเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูม้อี านาจในการ
จดัการ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา 

 ทัง้นี้ การเสนอชื่อกรรมการบรษิทัฯ เป็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหพ้จิารณา
ถงึประสบการณ์อย่างน้อยดา้นหนึ่งดา้นใดทีส่ าคญัส าหรบัคณะกรรมการบรษิทัฯ (อาท ิประสบการณ์
ในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ การเงิน บริหารธุ รกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กฎหมาย การจัดการ ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การด าเนินการของ
คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิง่ขึน้ ความสามารถในการด าเนินการตดัสนิใจทาง
ธุรกจิอย่างมเีหตุมผีล ความสามารถในการคดิอย่างมกีลยุทธ ์แสดงใหเ้หน็ถงึความมปีระสบการณ์ใน
การเป็นผูน้ า รวมทัง้ความช านาญในวชิาชพีในระดบัสงูและความซื่อสตัย ์ตลอดจนมคีุณสมบตัสิ่วน
บุคคลอื่นทีเ่หมาะสม 

3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

4. ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบรหิารทีเ่หมาะสม 
ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นประจ าทุกปีและรายงานคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อทราบ 
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 ด้านค่าตอบแทน 

1. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนส าหรบัต าแหน่ง ผู้บริหารระดบัสูง โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ 

2. ดูแลให้กรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิารระดบัสูง ได้รบัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รบัผดิชอบ 

3. ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอ านาจในการจัดการเพื่อ
พจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

4. เปิดเผยนโยบายเกีย่วกบัการก าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้
จดัท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกบัเป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบรษิทัฯ 

5. เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

9.2.4 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณาสอบทานและน าเสนอนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัใินเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมซึง่ตอ้งครอบคลุมถงึ
ความเสีย่งประเภทต่างๆทีส่ าคญั อาท ิความเสีย่งจากการควบคุมภายในความเสีย่งทางการตลาด-
ขาย ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องทางการเงนิ ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารก่อสรา้งโครงการและความ
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ 

2. ประเมนิความเสีย่งดา้นกลยุทธแ์ละตดิตามและดูแลการด าเนินการตามแผนปฏบิตักิารเพื่อลดความ
เสีย่งความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3. ควบคุม ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง พฒันาและดแูลใหบ้รษิทัด าเนินการตามนโยบาย
บริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ ก าหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากบัดูแลกิจการที่ดี อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มปีระสทิธิภาพทัว่ทัง้องค์กร และมีการ
ปฏบิตัติามอย่างต่อเนื่อง 

4. สอบทานรายงานสรุปผลการบรหิารความเสีย่งจากการติดตามแผนปฏิบตัิการเพื่อลดความเสี่ยง
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างเพยีงพอและยอมรบัได้ 

5. ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก โดยให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมต่อ
การจดัการความเสีย่ง 
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6. รายงานคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัทุกไตรมาส ใน
สิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายเชงิกลยุทธท์ีก่ าหนด 

7. ใหค้ าแนะน าและค าปรกึษากบัหน่วยงาน และ/หรอื คณะท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 
รวมทัง้พจิารณาแนวทางเหมาะสมในการแกข้อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาระบบการบรหิารความ
เสีย่ง 

8. พจิารณาก าหนดแนวทางแต่งตัง้คณะท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งและการรายงานผล
การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

9. ปฏบิตังิานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 

9.2.5 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีจ่ดัการงานและด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการ
บรษิทัฯ ก าหนดหรอืไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 

2. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าที่ในการบรหิารธุรกจิของบรษิัทฯ ตามนโยบายและแผนงานที่
ก าหนดไว ้

3. ก ากบัและตดิตามผลการด าเนินงานและฐานการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

4. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจและหน้าทีใ่นการด าเนินกจิกรรมตามทีก่ าหนดเพื่อบรหิารบรษิทัฯ ให้
ประสบความส าเรจ็ บรรลุเป้าหมายของบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึ 

▪ จดัท าและสอบทานวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์แผนทางการเงนิและนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั
ฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

▪ พจิารณากลัน่กรองแผนธุรกจิประจ าปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทลงทุน เป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่ส าคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

▪ พจิารณากลัน่กรองโครงการที่มคี่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกนิวงเงนิที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
ก าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

▪ พจิารณาและอนุมตัใินเรื่องต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นอ านาจด าเนินการหรอืไดร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

▪ พจิารณาทบทวนอ านาจด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นตารางการมอบอ านาจ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

▪ จดัการและสรา้งสมดุลระหว่างวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และวตัถุประสงคใ์นระยะยาว 

▪ พฒันาและดูแลรกัษาบุคคลใหด้ าเนินไปตามกลยุทธ์ดา้นทรพัยากรบุคคล ที่คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดใ้หค้วามเหน็ชอบไว ้
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▪ ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และ
ความกา้วหน้าในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ 

5. อนุมตัิการใชจ้่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามทีจ่ะไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้ 

6. พจิารณาน าเสนอดชันีวดัผลส าเรจ็ขององค์กรรวมทัง้ผลการประเมนิต่อคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน  

7. พจิารณาและสอบทานการบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคุมภายในบรษิทัฯ 

8. มอี านาจเชญิฝา่ยบรหิารหรอืบุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ มาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืให้
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. กจิการดงัต่อไปนี้ใหเ้สนอเพื่อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อน 

▪ เรื่องเกีย่วกบันโยบายของบรษิทัฯ 

▪ เรื่องทีห่ากท าไปแลว้จะเกดิการเปลีย่นแปลงอย่างส าคญัแก่กจิการของบรษิทัฯ 

▪ เรื่องทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เอง 

▪ เรื่องทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบทีบ่รษิทัวางไว้ 

▪ เรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรเสนอเพื่ออนุมตัเิป็นรายเรื่อง หรอืตามหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดว้างไว ้

▪ เรื่องทีเ่ขา้ขา่ยกฎหมายหรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาท ิการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการท ารายการไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 

10. พจิารณาแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอยา่งใดแทน
คณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ ทัง้นี้ การอนุมตัิรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่
รวมถงึการอนุมตัริายการทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีหรอื
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทัง้
รายการทีก่ าหนดใหต้อ้งขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ในการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ าคญัของบรษิัทฯ และ/หรอื บรษิัทย่อย (ถ้าม )ี เพื่อให้สอดคล้องกบั
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

11. พจิารณาทบทวนและประเมนิความเพยีงพอของกฎบตัรและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตัเิปลีย่นแปลง 

12. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
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9.2.6 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้าหมาย และการระดมทุนของบรษิทัฯ และก าหนด
อ านาจบรหิารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ 

2. บรหิารจดัการและควบคุมดแูลการด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ และ
บรษิทัในกลุ่มใหม้กีารเชื่อมโยงและเกือ้หนุนกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบยีบ 
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ รวมทัง้คู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบ
อ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม โดยมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานต่อ
คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ 

3. ก าหนดนโยบายในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์และสนับสนุนการด าเนินงานในทุกส่วนงาน 
เพื่อใหส้ามารถพฒันาและใชศ้กัยภาพทีม่อียู่ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 

4. ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกจิให้แก่ผู้บริหาร และ
พนกังานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

5. บริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณของบริษัท ฯ ให้เกิดประโยชน์และมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

6. พจิารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่างๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ 
เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

7. มอี านาจในการท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัฯ ตามขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิ
ของบรษิทัฯ เรื่องอ านาจอนุมตั ิ

8. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

9. มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะบางอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจ
ตามหนงัสอืมอบอ านาจ และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทั
ฯ และ/หรอื คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรอืบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่
บรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
หรือผู้รบัมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) อาจมสี่วนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิ
รายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ฯ 
พจิารณาอนุมตัิไว้ และเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามธุรกจิปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่ง
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรือประกาศของ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก าหนด 

10. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการชุด
ย่อย และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมาย 
ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี้ อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทาง

การค้า (ข) รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทฯ (ค) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ง) อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างประธานเจา้หน้าที่

บริหารหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ไม่ถอืว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในการพจิารณาและสทิธอิอกเสยีงใน

นิติกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าในนามของตนเอง ในกรณี

ดงักล่าวนิติกรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อใหไ้ด้ความเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงั

คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

9.2.7 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัท่ี 21 มถินุายน 2560 ได้ก าหนดขอบเขต 

อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าแผนงานระยะยาว (3 ปี) และ แผนงานระยะสัน้ (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธต่์างๆ เพื่อสนับสนุนให้
แผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย 

2. จดัท างบประมาณและด าเนินธุรกจิภายใตง้บประมาณ แผนงาน โครงการ และหลกัการทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

3. การจดัองค์กรและงานโดยมอี านาจในการก าหนดโครงสร้างองค์กร การออกกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ค าสัง่ หนังสอืเวียน การก าหนดสายการบงัคบับญัชา และผงัการด าเนินงาน การก าหนดตาราง
อ านาจอนุมตัปิฏบิตังิาน และการก าหนดระดบังาน Job Description และ Job Specification 

4. พฒันาระบบงานด้านต่าง ๆ อนัประกอบไปดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบการจดัการ
และประเมนิผลโดย KPI 

5. การบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยมอี านาจพจิารณาจา้งงาน / เงนิเดอืน / ค่าจ้าง / เงนิชดเชย /การ
พจิารณาโบนสั / ค่าตอบแทน ของพนกังานในต าแหน่งตัง้แต่รองกรรมการผูจ้ดัการลงมา การแต่งตัง้ 
ถอดถอน และโอนยา้ย สบัเปลีย่นสายงาน การพจิารณาสวสัดกิารภายใตน้โยบายทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบรษิัท การเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร การเสรมิสร้างทกัษะและความช านาญของ
บุคลากรเพื่อสนบัสนุนกลยุทธแ์ละยุทธศาสตรข์องบรษิทั 

6. ควบคุม ดูแลการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร ก าหนดไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ระเบียบ ข้อตกลง ค าสัง่ 
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ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการด าเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร (Chief Executive Officer) 

7. มอี านาจในการด าเนินธุรกจิใด ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบยีบ ค าสัง่ ตลอดจน
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

8. มอี านาจออก แกไ้ข เพิม่เตมิ ปรบัปรุงค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
ตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทั และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิยัการท างานภายในองคก์ร 

9. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละวนัเพื่อเตรยีมตวั และป้องกนัความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้ทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน 

10. มอี านาจในการท านิตกิรรมผูกพนับรษิทั ตามขอบเขตทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิ
ของบรษิทัฯ เรื่อง อ านาจอนุมตั ิ

11. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง
จ าเป็น และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกต ิเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั 

12. มอี านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชเีงนิฝากประเภทต่าง ๆ กบัธนาคารและสถาบนัการเงนิ เพื่อ
ความสะดวกในการด าเนินงานตามปกตธิุรกจิของบรษิทั โดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 

13. ขออนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทั หรอืเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผ่านคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

14. มอบอ านาจช่วงหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดทีก่รรมการผูจ้ดัการเหน็สมควรท าหน้าทีแ่ทนกรรมการ
ผู้จดัการในเรื่องทีจ่ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิัทเป็นส าคญัและต้องอยู่
ภายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

15. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใด ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) 

ทัง้นี้ อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนัที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทาง

การคา้ (ข) รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทั (ค) อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย (ง) อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลที่มี

ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถอืว่าอยู่ภายใต้

ขอบขา่ยอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการในการพจิารณาและสทิธอิอกเสยีงในนิตกิรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดุลยพนิิจของ

ตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าในนามของตนเอง ในกรณีดงักล่าวนิตกิรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้

ความเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงัคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(แลว้แต่กรณี) ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด  

9.3.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

 1. มคีุณสมบตักิารเป็นกรรมการตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ ก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้มตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

เรื่องขอ้ก าหนดเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีน 

 2. มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์กวา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
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 3. กรรมการบรษิทัฯ ทุกคนต้องสามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดโ้ดยอสิระ สามารถอุทศิ

เวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเพยีงพอ 

ทัง้นี้ กรณีกรรมการอสิระ จะตอ้งมคีุณสมบตัเิพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ให้นับรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระ
ของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์าง
ธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุมของ
บรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบริการ หรอืการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรพัย์เป็น
หลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระ
หน้ีทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่
ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตาม
วธิกีารค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับ
รวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส านัก
งานสอบบญัชซีึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
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บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ยเวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียั
กบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

โดยในการเลือกกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 

 1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม 1. เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการบรษิทัฯ กไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

 3. บุคคลที่ได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เท่ากับ

จ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน

ล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ทีพ่งึจะม ีใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็น

ผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ส าหรับกรณีที่ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการบรษิทัฯ นัน้จะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีเ่ขา้

เป็นกรรมการบรษิทัฯ แทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าสาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัฯ ซึง่ตนแทน 

9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

บุคคลทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

 1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆดว้ย 

 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้รับ

เงนิเดอืนประจ าจากบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและบรหิารงานของ

บรษิทัฯ บรษิทัในเครอื หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 4. ไม่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบั

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

 5. มคีวามรูค้วามสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการอสิระ สามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็

หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที่ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้โดย

อิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ที่

เกีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยคดัเลอืกจากกรรมการอสิระ  

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน แต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วย
กรรมการและผูบ้รหิารอย่างน้อย 3 ถงึ 5 คน โดยกรรมการมากกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็น
กรรมการอสิระ 

9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเลอืกจากกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯ และ/หรอื ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ถงึ 5 คน 

9.3.5 คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยสมาชกิคณะกรรมการบรหิารมี

จ านวนอย่างน้อย 3 ท่านซึง่ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

9.3.6 ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พจิารณากลัน่กรองสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทฯ และเขา้ใจในธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างด ีและสามารถ

บรหิารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดได้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัฯ พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

 ทัง้นี้ บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ จะต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วน

ตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บรษิัทมหาชนจ ากดั และต้องไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) รวมทัง้ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ รวมถงึประสบการณ์การ

ท างานทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย 

 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบรหิารกจิการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางออ้มเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกจิการ



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                   สว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

                                                                    109 / 157                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

ของบรษิทัฯ ย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและ

กลไกต่างๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมอืนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึง

กฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนประกาศ 

ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน

ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรอื

บรษิัทร่วม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอื

บรษิทัร่วมด าเนินการให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้นโยบาย

อื่นๆ ของบรษิัทฯ อย่างไรกด็ ีการส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รบัการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ โดย

ค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทัฯ 

2. หากในการเขา้ท ารายการ หรอืการด าเนินการใดๆ ของบริษทัย่อยทีเ่ขา้ข่ายหรอืเป็นการไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งขออนุมตัทิี่

ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรือ ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขอ

อนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท ารายการ บรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการ

หรอืด าเนินการนัน้ไดต่้อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืการเกดิเหตุการณ์บางกรณีของบรษิทัย่อย อนัท าใหบ้รษิทั

ฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน

ประกาศที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการ และ/หรอืผู้แทนของบรษิัทย่อยดงักล่าวมหีน้าที่ต้องแจ้งมายงัฝ่าย

จดัการของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเขา้ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

3. คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมแต่ละบรษิัทฯ จะมขีอบเขตอ านาจ

หน้าที่และความรบัผิดชอบที่ส าคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ

ทางการเงนิและผลการด าเนินงานใหแ้ก่บรษิทัฯ ทราบ โดยน าประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

รวมทัง้เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ใหท้ราบถงึความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใน

ลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลีย่งการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. บรษิทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทั

ร่วมมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ และบรษิทัฯ จะด าเนินการที่
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จ าเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุม

ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะตดิตามอย่างใกลช้ดิถงึผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและ/หรอื  

บรษิัทฯ ร่วมดงักล่าวและน าเสนอผลการวเิคราะห์รวมถึงแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายหรือ

ปรบัปรุงสง่เสรมิใหธุ้รกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัฯ ร่วมมกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

 

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องรกัษาความลบั และ/หรอื
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) รวมถงึกฎเกณฑ์
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรอื
ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไปเปิดเผย หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน
ห รื อ 
รบัโอน หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ โดยใช้ความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อนั
อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ขอ้ก าหนดน้ี
ใหร้วมความถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืว่าได้กระท าผดิอย่าง
รา้ยแรง 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงอดีตกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ลาออกไปแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษิทั
ฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบรษิัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมไิด้ท าหน้าที่ในการป้องกนัการใช้
ขอ้มลูภายในโดยมชิอบ 

5. บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือ
หลกัทรพัย์ในบริษัทฯ ของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบักรรมการและผู้บริหารดงักล่าวตามที่กฎหมายก าหนดต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบท
ก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) 

6. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จดัท าและน าส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามภีริยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
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กรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติ
บุคคลดงักล่าวตามแบบรายงานการถอืครองหลกัทรพัยท์ีก่ าหนดมายงัเลขานุการของบรษิทัฯ ก่อน
น าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่ง
ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารและทุก
ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต์ามการเปลีย่นแปลง
การถือครองหลกัทรพัย์ที่ก าหนด ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน
หลักทรัพย์นัน้ และก าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อรบัทราบเป็นรายปี 

7. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลที่
ถูกสนันิฐานว่ารู้หรอืครอบครองขอ้มูลภายในตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์ จะต้องระงบัการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรอื
ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิหรอืเผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและสถานะ
ของบรษิัทฯ จนกว่าบรษิัทฯ จะได้เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้
ขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยแก่สาธารณชน (Embargo Period) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดอืน
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 
บริษัทฯ รายไตรมาสและประจ าปี โดยบริษัทฯจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณชน และต้องรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ 
รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมกีารฝา่ฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์สว่นตน ซึง่

เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ

จะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนใหก้บัผูต้รวจสอบบญัช ีในงวดปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัตารางต่อไปนี้  

งบการเงินส าหรบั
งวด/ปีส้ินสุดวนัท่ี 

ผูต้รวจสอบบญัชี 
ค่าตอบแทนการ 

ตรวจสอบบญัชีกลุ่มบริษทัฯ 

ต่อปี (บาท) 

ค่าบริการอ่ืน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

งวดปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ(์บรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั) 

3,400,000 ไม่ม ี 3,400,000 

งวดปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ(์บรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั) 

3,950,000 ไม่ม ี 3,950,000 
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งบการเงินส าหรบั
งวด/ปีส้ินสุดวนัท่ี 

ผูต้รวจสอบบญัชี 
ค่าตอบแทนการ 

ตรวจสอบบญัชีกลุ่มบริษทัฯ 

ต่อปี (บาท) 

ค่าบริการอ่ืน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

งวดปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ(์บรษิทั 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั) 

3,750,000 1,800,0002 5,550,000 

งวดปีสิน้สดุวนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร 
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ากดั) 

3,900,000 ไม่ม ี 3,900,000 

 

9.7 ตารางอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2560 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2560 ได้ก าหนดตาราง

อ านาจอนุมตัทิีส่ าคญัของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

1.กจิกรรมดา้นการลงทุน ไมจ่ ากดั 500 50 0.5 0.1 
2.กจิกรรมดา้นการลงทุนซื้อสนิทรพัยถ์าวร ไมจ่ ากดั 50 10 0.5 0.05 
3.กจิกรรมดา้นตน้ทุนการก่อสรา้ง ไมจ่ ากดั 500 50 1 0.1 
4.กจิกรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ไมจ่ ากดั 10 – 50 5 0.2 – 0.3 0.05 
5.กจิกรรมดา้นการเบกิเงนิทดรองจ่าย  
(คนืภายใน 7 วนั) 

ไมจ่ ากดั 10 5 0.3 0.15 

ทัง้นี้ การใชอ้ านาจอนุมตัจิะตอ้งอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรื่อง

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นียัส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 

พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ดว้ย 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม  

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใต้ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม โดยคณะกรรมการบรษิทัมเีป้าหมายหลกัในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ใหเ้ตบิโตควบคู่ไปพรอ้มกบัส่งเสรมิความเป็นอยู่ทีด่ขีองสงัคมและชุมชนทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั รวมถงึการ

ดแูลใสใ่จดา้นสิง่แวดลอ้ม  

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นไปดว้ยความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม สิง่แวดลอ้มและกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้นี้ ตามมตคิณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 วนัที ่21 มถุินายน 2560 

ไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมครอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้  

(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิทัมุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะแข่งขนั

ทางการคา้ตามหลกัจรยิธรรมในการประกอบการคา้ กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสมอภาคกนั 

รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็น

ความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ การเรยีก รบั และไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติทางการคา้ในการจดัซือ้เครื่องมอื

และอุปกรณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดเ้คารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น โดยบรษิทัมนีโยบายให้

บุคลากรปฏบิตัติามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญา อาท ิการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์

ทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้  

(2) การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมกีารบรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรมยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนกบัเจา้หน้าที่

ของรฐัหรอืภาคเอกชน โดยบรษิัทได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้

กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบัปฏบิตัติาม 

(3) การเคารพสทิธมินุษยชน 

บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่า

จะเป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถงึความเสมอภาค

และเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน และ ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิ

ศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา สภาวะร่างกาย หรอื สถานะทางสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีารดูแลไม่ใหธุ้รกจิ

ของบรษิทัเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเดก็ และการคุกคามทางเพศ เป็น

ตน้  

ทัง้นี้ เพื่อให้การเคารพสทิธมินุษยชนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้

ดา้นสทิธมินุษยชนและปลกูจติส านึกใหบุ้คลากรของบรษิทัปฏบิตัิตามหลกัสทิธมินุษยชน 
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(4) การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมอนัเป็น

ปจัจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัและการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของ

บรษิทัในอนาคตทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

 

1. เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงานและเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และ
การพจิารณาผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม 

3. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจัดอบรม สมันาฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วม
สมัมนา และฝึกอบรมวชิาการดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของ
บุคลากร รวมถงึปลกูฝงัทศันคตทิีด่ ีมคุีณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4. จดัให้มสีวสัดกิารด้านต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น 
และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด  

5. จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิัท โดยพจิารณาจากปจัจยั
ความเสีย่งตามระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล 

6. ด าเนินการใหพ้นักงานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจดั
ให้มมีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสร้างใหพ้นักงานมจีติส านึกด้านความปลอดภยั 
รวมถึงจดัการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามยัที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูก
สขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม
หรอืการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทั รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้และคู่คา้ 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการด าเนินงานของบรษิทัเพื่อความพงึพอใจของลูกคา้และคู่คา้ และยดึมัน่ในการ

ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใส่ลูกค้าและคู่ค้าเสมือนเป็นบุคคลใน

ครอบครวัของบรษิทัดงันี้ 

1. บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการให้บริการที่มีคุณภาพทัง้ในด้านการรักษาและด้านอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารบรกิารมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บรษิทัยงัจดัใหม้ชี่องทางให้
ลูกคา้ของบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ และแจง้ปญัหาหรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่เหมาะสมเพื่อที่
บรษิทัจะไดส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและพฒันาการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 

2. บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัท 
นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดจ้ดัท ารปูแบบสญัญาทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝา่ย และจดัให้
มรีะบบติดตามเพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน และป้องกนั
การทุจรติและประพฤติมชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบรษิัทซื้อสนิค้าจากคู่คา้
ตามเงื่อนไขทางการคา้ ตลอดจนปฏบิตัติามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

3. บริษัทจดัให้มีระบบลูกค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลูกค้า รวมถึงการรบัฟงัความ
คดิเหน็ และรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการบรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั
เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ และพฒันาการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 
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4. บรษิทัจะรกัษาขอ้มลูของลูกคา้และคู่คา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ิ
ชอบ 

5. บรษิทัจดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้ คู่คา้ และบรษิทัใหย้ัง่ยนื 

(6) การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

บรษิทัตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จงึมนีโยบายในการใหค้วามช่วยเหลือและพฒันา

สงัคมโดยมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนทางดา้นการศกึษาแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นและพฒันาสถานประกอบการ

ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูข้องชุมชน นักเรยีน นักศกึษา บุคคล หรอืองคก์รทัว่ไป และมนีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนับสนุน

ทางดา้นการศกึษาแก่เยาวชน โดยการบรจิาคและสนบัสนุนทุนการศกึษา 

10.2 การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

 -ไม่ม-ี 

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

 บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงาน ผู้บรหิาร รวมทัง้ลูกค้าและพนัธมติรทางธุรกจิได้มสี่วนร่วมในการ

ตอบแทนและรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกจิกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีทีผ่่านมาจนถงึ ณ 

วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มกีจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมดงันี้  

ปี 2561  

ด้านสงัคม 

• กิจกรรมจิตอาสาทาสีป้อมต ารวจจอมทอง และจัดแต่งภูมิทัศน์ใหม่ให้สวยงามในย่านชุมชน
ดาวคะนอง 

• กจิกรรมโครงการ “ขบัขีป่ลอดภยัอุ่นใจกบั CMC” พร้อมมอบน ้าดื่มให้มูลนิธเิมาไม่ขบัส่งต่อไปยงั 
จุดตรวจทางหลวงต่างๆ 

• กจิกรรมร่วมบรจิาคสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ว่ยเอดสแ์ละเดก็ก าพรา้ใหก้บัวดัพระบาทน ้าพุ 
• กจิกรรมโครงการ “กลบับา้นปลอดภยั อุ่นใจไปกบั CMC” พรอ้มการแสดงดนตรซีึง่เป็นจติอาสาจาก

พนกังานร่วมมอบเสยีงเพลงและความสขุใหก้บัประชาชน 

• กจิกรรมโครงการ  “CMC Sharing Work Sharing love” กจิกรรมบรจิาคโลหติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ด้านพฒันาศกัยภาพเยาวชนและการศึกษา 

• กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ โดยน าของขวญัไปมอบให้กบัเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชน
ดาวคะนอง ซึง่เป็นชุมชนทีอ่ยู่รอบบรเิวณบรษิทัฯ  

• กจิกรรม “Happy Family Time” วาดภาพระบายส ีพรอ้มจดักจิกรรมนนัทนาการและเกมส ์เพื่อแต่งแตม้
จตินาการใหก้บัลกูบา้นของโครงการคาซ่า ยเูรกา้พระราม2 - พุทธบชูา  

ด้านชุมชนสมัพนัธ/์ลูกค้าสมัพนัธ ์ 

• กจิกรรมพบชุมชนสมัพนัธ ์โครงการ ชาโตวอ์นิทาวน์ เกษตร Campus 
• โครงการ CMC GROUP เพื่อชุมชนบรเิวณรอบโครงการ ชาโตวอ์นิทาวน์ จรญัสนิทวงศ ์96/2 

• กจิกรรม ECO Green  สวนกระถาง โครงการ ชาโตวอ์นิทาวน์ จรญัสนิทวงค ์96/2 
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ปี 2560  

ด้านสงัคม 

• กจิกรรมบรจิาคโลหติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี 

• กจิกรรมมอบน ้าดื่มและรณรงคข์บัขีป่ลอดภยัในช่วงสงกรานตต์ามโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจ กลบั
บา้นปลอดภยั” ร่วมกบัสน. บางมด  

• กจิกรรมมอบน ้าดื่มและรณรงคข์บัขีป่ลอดภยัตามโครงการ “ขบัขีป่ลอดภยั อุ่นใจกบั CMC” ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ใหก้บัมลูนิธเิมาไม่ขบัและกองบงัคบัการต ารวจจราจร 

• กจิกรรมอบน ้าดื่มและการแสดงดนตร ีในโครงการ “กลบับ้านปลอดภยัเทศกาลปีใหม่” ณ สถานี
ร ถ ไ ฟ 
หวัล าโพงร่วมกบักระทรวงคมนาคม 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• กจิกรรมประดษิฐส์มุดท ามอืจากกระดาษรยีสู เพื่อน้องผูด้อ้ยโอกาส  
• กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีและการสร้างความเข้าใจในขัน้ตอนการก่อสร้าง และ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัชุมชนรอบโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทัฯ 

ด้านพฒันาศกัยภาพเยาวชนและการศึกษา 

• กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ โดยน าของขวญัไปมอบให้กบัเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชน
ดาวคะนอง ซึง่เป็นชุมชนทีอ่ยู่รอบบรเิวณบรษิทัฯ  

 ปี 2559 

ด้านสงัคม 

• กจิกรรมบรจิาคโลหติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี

• กจิกรรมมอบน ้าดื่ม และรณรงค์การขบัขีป่ลอดภยัในช่วงสงกรานต์ตามโครงการสงกรานต์อุ่นใจ 
กลบับา้นปลอดภยั ร่วมกบัหมวดการทางสมุทรสาครที ่1 

• กิจกรรมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และน ้าดื่ม ให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศเนปาล ผ่าน
กองทพัอากาศ 

• กจิกรรมมอบน ้าดื่มให้แก่ผูเ้ดนิรณรงค์ หมู่บ้านศลี 5 และมอบป้ายหมู่บ้านรกัษาศลี 5 ณ วดับาง
นานอก ร่วมกบัส านกังานเขตบางนา 

• กจิกรรมมอบเสือ้ผา้และของเล่นใหม้ลูนิธกิระจกเงา โครงการแฟชัน่สญัจร ตา้นภยัหนาว เพื่อน าไป
มอบใหก้บัน้องๆทีข่าดแคลนเสือ้กนัหนาว 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• กจิกรรมปลกูปา่ชายเลน เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและแหล่งอนุบาลสตัวน์ ้า โครงการรวมพลงัรอ้ยใจปลกูปา่
ชายเลน ณ ศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาปา่ชายเลน จงัหวดัสมุทรสาคร 
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• กิจกรรมเสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีและการสร้างความเข้าใจในขัน้ตอนการก่อสร้าง และ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัชุมชนรอบๆโครงการก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทั 

• กจิกรรมใชห้วัใจน าทางเพื่อผูพ้กิารทางสายตา  ดว้ยการบรจิาคปฏทินิเก่าใหม้ลูนิธชิ่วยเหลอืคนตา
บอดในพระบรมราชนูิปถมัภ์ 

• การจดักจิกรรมดา้นการเสรมิสรา้งองคค์วามรูร้่วมกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 
• กจิกรรมจติอาสาพาเขา้วดั ณ วดัป่าเชงิเลน เพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และร่วมกบัท า

ความสะอาดวดั 

• กจิกรรมอิม่บุญ อุ่นใจ เทศกาลเขา้พรรษา ณ วดัญาณเวศกวนั จ.นครปฐม เพื่อเรยีนรูก้ารเจรญิสติ
และการท าความสะอาดพืน้ทีว่ดั 

• กจิกรรม 22 ปี CMC จดัท าและมอบเตา้นมเทยีมเพื่อผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นม 

• กจิกรรมทางเทา้สวยดว้ยมอืเรา 

• การจดักจิกรรมถวายความเคารพ และการแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธคิณุหาทีส่ดุมไิดข้อง
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดุลยเดช ดว้ยการร่วมกนัจดักจิกรรมรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระบารม ีณ ส านกังานใหญ่ของบรษิทั นอกจากนี้ยงัไดจ้ดั กจิกรรมร่วมกบัลกูบา้นในโครงการของ
บรษิทัอกีดว้ย   

• การจดัท า MV บทเพลงต้นไมข้องพ่อ การประกาศเจตนารมณ์ท าดเีพื่อพ่อและร่วมกนัแปรอกัษร
เลข 9 

ด้านพฒันาศกัยภาพเยาวชนและการศึกษา 

• กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 โดยจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กบัเด็ก และมอบ
ของขวญัวนัเดก็ใหก้บัชุมชน มะนาวหวาน วดัดาวคะนอง ชุมชนเจรญินคร 66 ชุมชนรอบโครงการ
ก่อสรา้ง และศนูยเ์ยาวชนบางขนุเทยีน 

• กจิกรรมจดัเลีย้งอาหารว่างพรอ้มจดักจิกรรมนนัทนาการใหน้้องๆ ในโครงการปนัรกั ปนัสขุ ใหน้้อง 
สือ่สายใยรกัจากใจ สูส่ถานรบัเลีย้งเดก็บา้นครนู้อย 

• การสนบัสนุนอุปกรณ์และชุดกฬีาใหแ้ก่เยาวชน โรงเรยีนบา้นกอแลบเีละ จงัหวดัปตัตานี 

• กจิกรรมการมอบหนงัสอืเพื่อน้องใหห้อ้งสมุดโรงเรยีนกลาโหมอุทศิ จ.นนทบุรี 

 

ปี 2558 

ด้านจริยธรรม 

• สนบัสนุนน ้าดื่มใหส้ านกังานเขตบางนา และพระโขนง เพื่อใชใ้นงานพธิมีอบป้ายจดันิทรรศการและ
เดนิรณรงคโ์ครงการหมู่บา้นรกัษาศลี 5  ณ มณฑลพธิวีดับางนานอก 

ด้านการช่วยเหลือสงัคม 

• ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัท ร่วมบรจิาคโลหติ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวนัคล้ายวนัพระ
ราชสมภพ สมเดจ็พระเทพ รตันราชสดุา สยามบรมราชกุมารฯี 

• โครงการสงกรานต์อุ่นใจ กลบับ้านปลอดภยั กบักรมทางหลวง โดยมอบน ้าดื่ม  Happy C  ณ ทาง
หลวงหมายเลข 35 กม. 29 

• โครงการ Saving Nepal ช่วยผู้ประสบภยัประเทศเนปาล โดยมอบน ้าดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค 
ร่วมกบักองทพัอากาศ 
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• โครงการปนัรกั ปนัสขุใหน้้อง สือ่สายใยรกัจากใจสูน้่อง ๆ  โดยร่วมบรจิาคเงนิ เครื่องอุปโภคบรโิภค  
และเลีย้งอาหาร  ณ สถานรบัเลีย้งเดก็บา้นครนู้อย 

• โครงการปนัความรูสู้่สงัคม โดยร่วมจดันิทรรศการกบั กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์

• โครงการกจิกรรมแฟชัน่สญัจรต้านภยัหนาว โดยผูบ้รหิารและพนักงาน CMC Group ไดร้่วมบรจิาค
เสือ้ผา้และเงนิจากการบรจิาคใหก้บัมลูนิธกิระจกเงา เพื่อสง่มอบใหก้บัผูย้ากไรต่้อไป  

ด้านส่ิงแวดล้อม 

• โครงการรวมพลังร้อยใจ ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ปากคลองตะปูน จ.
สมุทรสงคราม 

• โครงการปล่อยพันธุ์สตัว์น ้าเฉลิมพระเกียรติ  12 สิงหามหาราชินี ในแหล่งน ้าตามธรรมชาติ   
ณ บรเิวณสะพานพระราม 8 

ด้านลูกบ้านสมัพนัธ ์

• โครงการ Happy C On Tour  กับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์  โดยพาลูกบ้านชมการแสดง และ
ศลิปวฒันธรรม ณ โรงละครสยามนิรมติ 

• โครงการจดัสวนลดโลกรอ้น  โดยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัคอนโด CMC 

ปี 2557 

ด้านสงัคม 

• พนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้่วมท าบุญเนื่องในโอกาสวนัสงกรานต ์ส าหรบัเลีย้งอาหาร
และซื้อสิง่ของเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่างๆ มอบให้กบัผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลมิราช
กุมาร ี(หลวงพ่อเป่ินอุปถมัภ)์ 

• พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดร้่วมบรจิาคเงนิร่วมเป็นพ่อแม่อุปถมัภ์ มูลนิธสิรา้งสรรค์
เดก็ เพื่อสรา้งโอกาสความสขุ การศกึษาใหก้บัเดก็ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  

 

ด้านพฒันาศกัยภาพเยาวชนด้านการศึกษา  

• มอบปฏทินิไม่ใช้แล้วให้มูลนิธชิ่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อน าไปใช้ในการจดัท าสื่อการ
เรยีนการสอนในรปูแบบต่างๆ ส าหรบัโรงเรยีนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

• จดักจิกรรม “ของขวญัเพื่อน้อง” โดยได้รบัความร่วมมอืจากบุคลากรในการร่วมบรจิาคของขวญั 
เพื่อน าไปมอบให้กับเด็กๆ ของชุมชนมะนาวหวาน และชุมชนวัดดาวคะนองเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาต ิ
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการมรีะบบควบคุมภายในทีด่ ีและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบตัิงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอ านาจสามารถ

ตรวจสอบได้ ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย บรษิัทมี

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ท่าน เพื่อท าหน้าทีส่อบทานความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

รวมถึงการตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทมกีารด าเนินธุรกจิที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งกบั

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

กฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จากกาประเมนิ พบว่า การควบคุมภายในสอดคลอ้งกบัแนว

ทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread Way Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ และ 17 หลกัการย่อย ดงันี้    

1. การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
1.1 บรษิทัก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิอง

ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดบั และก าหนดตัวชี้วดั (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานและตดิตามผลเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมาย เพื่อใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตาม
เป้าหมาย 

1.2 บรษิทัก าหนดจรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้รรมการและพนกังานยดึถอืเป็น
แนวปฏบิตั ิรวมทัง้การจดัอบรมใหพ้นกังานใหม่มคีวามเขา้ใจและรบัทราบ และฝา่ยบรหิารก าหนดให้
มรีะเบยีบปฏบิตั ิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศใหพ้นกังานทุกคนไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 

1.3 บรษิัทก าหนดกจิกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกจิกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกจิ ซึง่มกีารสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อใหส้อดคล้องบั
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4 บริษัทก าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) และฝ่ายบรหิารด าเนินการปรบัปรุงการจดัวางการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นการเขา้ร่วมโครงการต่อต้านการทุจรติ
และคอรร์ปัชัน่  

1.5 บรษิทัก าหนดนโยบายและวธิบีรหิารทรพัยากรบุคคลไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การคดัเลอืก การ
ฝึกอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอนแทน เป็นต้น โดยมนีโยบายในการพฒันา
ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มศีกัยภาพสอดคล้องกบัความจ าเป็นของ
ธุรกจิและรองรบัแผนการขยายงานในอนาคต 
 

2. การประเมินความเส่ียง 

2.1 โครงสร้างขององค์กร มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และ

กรรมการฝ่ายบรหิาร ก าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบรหิารความเสีย่ง และโครงสร้างการ

บรหิารความเสีย่งรวมทัง้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งต่อทศิทางกลยุทธ์
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การด าเนินงานและแผนธุรกจิ พรอ้มการก ากบัดแูล ตดิตามและสอบทานการรายงานการบรหิารความ

เสีย่งทีส่ าคญั และมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่ง ด าเนินการตามนโยบายบรหิารความเสีย่ง  

3. การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

3.1 บริษัทก าหนดให้มนีโยบาย คู่มืออ านาจด าเนินการตามแต่ละดบัขัน้ ระเบียบ ขัน้ตอนและวิธีการ

ปฏบิตังิานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหส้ามารถตอบสนองต่อการขยายงานและการเตบิโตของบรษิทัและ

เพื่อตรวจสอบซึ่งกนัและกนั รวมถึงการควบคุมกจิกรรมการปฏบิตังิานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย

ขององคก์ร 

3.2 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในขององคก์รทัง้ระดบับรษิทั ฝ่ายงานและกระบวนการ โดยจดัท า

กระบวนการทัง้หมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิงาน โดยก าหนดให้มกีารควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม ทัง้แบบไม่ใช้เครื่องคอมพวิเตอร ์(Manual) และแบบใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร ์(Automated) 

ดงันี้ การจดัท าทะเบยีนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏบิตังิาน การก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึ

ระบบโปรแกรมต่างๆ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายการระหว่างกนัและทีเ่กีย่วโยงใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัมกีารรวบรวมขอ้มลู

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกนั ซึ่ง

หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการท ารายงานรายการที่เกี่ยวโยงและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 

3.4 บรษิทัก าหนดดชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPIs) เป็นเครื่องมอืในการวางแผนและควบคุมตดิตามการ

ปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทุกระดบัการเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

3.5 บริษัทก าหนดนโยบายและแนวทางคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy)  เพื่อให้ความ

คุ้มครองต่อพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแสการปฏบิตัิงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

หรอืเกดิการทุจรติ 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 

4.1 บรษิทัพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สารใหค้รอบคลุมทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัเกบ็รกัษาขอ้มูล

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

4.2 บรษิทัจดัช่องทางการสือ่สารทีเ่ชื่อมโยงทัว่ถงึกนัทัง้องคก์ร พรอ้มทัง้มกีารประเมนิและตดิตาม เพื่อให้

ไดข้อ้มูลสารสนเทศทีถู่กต้องตรงกนัและเชื่อถอืได ้และฝ่ายบรหิารไดใ้ชข้อ้มูลในการตดัสนิใจทนัต่อ

เหตุการณ์ 

4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมคณะจดัการ (Executive Committee Meting) คณะผู้บริหาร

ประจ าสปัดาห์ (Management Weekly Meeting) เพื่อน านโยบายไปปฏบิตัิ ก ากบัควบคุม ติดตาม 

ความกา้วหน้าของงาน แกไ้ขปญัหา (ถา้ม)ี ท าใหผู้บ้รหิารทุกระดบัมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน

และตดัสนิใจ 
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5. ระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring Activities)  

5.1 บรษิทัก าหนดเป้าหมายแผนงานปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารและพนกังาน

และมกีารก าหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของ

แต่ละบุคคล 

5.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ และได้

ผ่านการอนุมตัิแผนงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท และบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ท า

หน้าที่ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

5.3 บรษิทัมกีารสอบทานควาเพยีงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 และหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏบิตังิานตามคู่มอืการตรวจสอบภายใน โดยอา้งองิมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้

ผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจทราบเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขงาน ทัง้นี้รวมถงึมกีารรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ  

5.4 บรษิทัมกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใชแ้บบประเมนิทีจ่ดัท าขึ้นตามแนวทางของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

สรปุรายละเอียดความสมัพนัธข์องบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทัฯ 

บุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

(ก)  กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

(ข)  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

(ค)  ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(ง)  บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ ทางการสมรสหรอื โดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกบับุคคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ซึง่ไดแ้ก่ บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง บุตร หรอื

คู่สมรสของบุตร  

(จ)  นิตบิุคคลใดๆ ทีบุ่คคลตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ถอืหุน้ หรอืมอี านาจควบคุมหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนียัส าคญั 

บรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงันี้ 
บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายวทิยา แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

2. นางสาวอจัฉรา แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

4. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่, เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

5. นายนรศิ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

6. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่, เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

7. นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่, เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

9. นางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 
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บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

10. นายวชิยั แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

11. นายววิฒัน์ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

12. นายวรทัภพ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

13. นางสาววรสิา แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

14. นายนาวนิ แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

15. นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นคู่สมรสของนายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์

16. นางสาวอมลภา แพทยานนัท ์ ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นบุตรของนายววิฒัน์ แพทยานนัท ์

17. นาวสาวปรรญรกัษ์ สริวิฒันชยักุล ไมเ่กีย่วขอ้ง เป็นภรรยานายวเิชยีร แพทยานนัท ์

18. บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริง่ แอนด ์คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (“CEC”) 

ประกอบธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ; ไมไ่ดด้ าเนิน

ธุรกจิตัง้แต่ปี 2552 
- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์, นายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวุฒพิงษ์, นายวเิชยีร, 

นางสาวอนงคล์กัษณ์ และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน CEC 

- นายนรศิ แพทยานนัทเ์ป็นกรรมการของ CEC 
19. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง (“หจก.วง

เวยีนใหญ่ฯ”)  
20. ประกอบธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ 

 
- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยนายวทิยา, นายววิฒัน์, นายวชิยั, และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อื

หุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ 

- นายวทิยาและนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ 
21. บรษิทั ทรานเน็กซ์ เซอรว์สิ จ ากดั (“TNS”) ประกอบธุรกจิขนส่งและขนถ่ายสนิคา้ - มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์, นายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวุฒพิงษ์, นายวเิชยีร, 

นางสาวอนงคล์กัษณ์ และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน TNS 

- นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ TNS และนายนรศิ แพทยานนัทเ์ป็น
กรรมการของ TNS 

22. บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี้ แอนด ์คอน
สตรคัชัน่ จ ากดั (“BKP”) 

ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัย์; ไม่ได้ด าเนิน

ธุรกจิตัง้แต่ปี 2550 

 

- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์, นายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวุฒพิงษ์, นายวเิชยีร, 
นางสาวอนงคล์กัษณ์ และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน BKP 

- นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์เป็นกรรมการของ BKP 
23. บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชัน่ จ ากดั (“SMC”) ประกอบธุรกิจบริการโฆษณาบนเว็บไซด์  และ

ใหบ้รกิารส่ง SMS ขา่วสารเกีย่วกบัโครงการต่างๆ ของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยนางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยัเป็นคู่สมรสของ

นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์
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บคุคล/นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

24. บรษิทั ทเีอม็เอวนั จ ากดั (“TMA1”) เพิง่จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 โดยมี

ว ัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 

มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์, นายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวุฒพิงษ์, นายวเิชยีร, 

นางสาวอนงคล์กัษณ์, นายวรทัภพ และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 

100 ใน (“TMA1”) 

25. บรษิทั ทเีอม็เอท ูจ ากดั (“TMA2”) เพิ่งจดทะเบียนจัดตั ้งวันที่  14 ธันวาคม 2560 โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่ อให้เช่าที่ดินเพื่ อพาณิชยกรรมและ

อตุสาหกรรม 

มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั โดยวา่ทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์, นายวชิยั, นายวทิยา, นายววิฒัน์, นายนรศิ และนางสาวโศภนิ 

แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน (“TMA2”) 

26. บรษิทั ทเีอม็เอทร ีจ ากดั (“TMA3”) เพิ่งจดทะเบียนจัดตั ้งวันที่  14 ธันวาคม 2560 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการเกีย่วกบัการเกษตร 

มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั โดยนายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวฒุพิงษ,์ นายวเิชยีร, นางสาวอนงคล์กัษณ์, นายวทิยา 

และนางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน (“TMA3”) 

27. บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั บรกิารรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาและบรกิารจดัการ โครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยนางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยัเป็นคู่สมรสของนายวุฒิ

พงษ์ แพทยานนัท ์

สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบคุคลและนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบักลุ่มบริษทัฯ 

รายการเงินกู้ยืมจากผู้ท่ีอาจมีความขดัแย้งกบักลุ่มบริษทัฯ   

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อตัรา

ดอกเบีย้ 
(% ต่อปี) 

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล ยอดยกมา

สิน้ปี 2558 
ปี 2560 ปี 2561 ยอด

คงเหลอื กูเ้พิม่ ช าระคนื กูเ้พิม่ ช าระคนื 
- นายวเิชยีร แพทยานนัท ์
- นายวโิรจน์ แพทยานนัท ์
- นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์
- นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
- นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์
- นายนรศิ แพทยานนัท ์

 

0.373% 
0.373% 
0.373% 
0.373% 
0.373% 
0.373% 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

162.71 
2.60 

36.73 
1.70 
6.70 
0.70 

(162.71) 
(2.60) 

(36.73) 
(1.70) 
(6.70) 
(0.70) 

47.2 
- 

6.00 
- 

12.7 
5.3 

 

(47.2) 
- 

(6.00) 
- 

(12.7) 
(5.3) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการกู้ยมื
ระยะสัน้จากกรรมการและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ส าหรบัเป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยท าเป็นสญัญากู้เงิน คิด
ดอกเบีย้ค านวณตามอตัราเงนิฝากออกทรพัย ์ณ วนัทีอ่อกสญัญาเงนิกูถ้วั
เฉลีย่ของ 3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จะเป็นการกู้เงินระยะสัน้มากโดยดอกเบี้ยจ่ายส าหรบัปี 2560 เท่ากบั
ประมาณ 60,000 บาท และปี 2561 เทา่กบั 9,346 บาท 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล  เน่ืองจากเป็นการกูย้มืเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบ

ธุรกจิ และ/หรอื ใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย ์อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่ค านวณตามอตัราเงนิฝาก

ออมทรพัย ์ณ วนัทีอ่อกสญัญาเงนิกูถ้วัเฉลีย่ของ 3 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 ดงันัน้การกูย้มืเงนิเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการจากกรรมการ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัตามเงือ่นไขทีไ่ดร้บัในปจัจบุนันี้ เป็นผลดแีละเกดิประโยชน์ต่อผล

การด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  อยา่งไรกต็าม กลุ่มบรษิทัมนีโยบายที่จะลดจ านวนเงนิกูย้มืดงักล่าวใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ ใหเ้หลอื

เทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ เพือ่ลดการพึง่พงิกรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยขอวงเงนิสนิเชือ่จากธนาคารพาณิชยม์าเพือ่ช าระหนี้ใหแ้กก่รรมการและผูถ้อืหุน้ดงักล่าวโดย ณ 31 ธนัวาคม 

2561 บรษิทัฯ ไมม่ยีอดคงคา้งส าหรบัเงนิกูย้มืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง อยา่งไรกต็าม กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกูย้มืเงนิระยะสัน้จากกรรมการและผูถ้อื

หุน้ไดบ้า้งในอนาคต เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มสีภาพคล่องและมคีวามราบรืน่ต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ ทัง้นี้หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บรษิทัฯ จะมชีอ่งทางในการระดมทนุเพือ่ใชใ้นการด าเนนิธุรกจิไดห้ลากหลายมากขึน้ และสามารถลดความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกูเ้งนิจากบุคคล

หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายการค า้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

                                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ผู้กู้ วงเงินรวม ณ 

31 ธ.ค. 611 

ภาระหน้ีคงเหลือ 
ลกัษณะของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

นายวเิชยีร แพทยานนัท ์ CMC 3,002.44 1,010.48 757.51 เป็นการค ้าประกนัส่วนบุคคล และ/หรอื น า
ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โฉนดที่ดิน มา
จ านองส าหรับค ้ าประกันเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ 
บรษิทัย่อย โดยค ้าประกนัร่วมกบัทรพัย์สนิ
ของผู้กู้และ/หรือ มีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งอื่นร่วมค ้าประกัน และ/หรือ น า
ทรพัยส์นิอื่นมารว่มจ านอง 

การค ้าประกนันี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกูย้มืเงนิของ
สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกจิการรวมทัง้เพื่อซือ้ทีด่นิและก่อสรา้งโครงการ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยเป็นเงนิกู้ยมืประเภท
เงนิกู้เบกิเกนิบญัช ีตัว๋สญัญาใชเ้งนิ หนังสอืสญัญาค ้า
ประกนั และเงนิกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค ้าประกนัและ/หรอืผูจ้ านอง ไม่ได้

 PPP 3,099.19 1,022.20 926.09 

 TSN 38.00 - 3.71 

ว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์ แพทยานนัท ์ CMC 2,403.29 906.78 624.61 

 PPP 2,405.19 796.63 683.57 

 TSN 61.80 - 7.88 

นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ TSN 116.07 37.34 39.45 

นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ CMC 1,816.69 613.77 460.87 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
ผู้กู้ วงเงินรวม ณ 

31 ธ.ค. 611 

ภาระหน้ีคงเหลือ 
ลกัษณะของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 61 

 PPP 2,715.19 864.67 757.47  คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อจากกลุ่มบรษิทั
ฯ แต่อย่างใด 
 

TSN 126.00 - 31.05 

SMP 13.00 13.00 10.36 

นายนรศิ แพทยานนัท ์

 
CMC 98.75 170.25 13.75 

PPP 296.47 233.81 53.06 

TSN 126.00 - 31.05 

นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ CMC 819.94 18.75 152.67 

 PPP 2,389.39 954.17 654.37 

 TSN 440.87 98.07 152.55 

นายวทิยา แพทยานนัท ์ PPP 25.00 32.71 20.00 

TSN 38.00 - 3.71 
นางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์ TSN 126.00 - 31.05 

นางสาวอจัฉรา  แพทยานนัท ์ TSN 53.8  6.18 

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั SMP 13.00 - 10.03 

BKP CMC 35.00 - - 

CEC  TSN 96.00 - 29.05 
TMA1 CMC 362.60 152.22 175.30 

TSN 80.80 - 42.10 

TMA3 TSN 30.00 7.00 2.00 

หมายเหตุ:  

1  เป็นวงเงนิทีม่กีารค ้าประกนัและ/หรอืจ านองหลกัประกนัโดยผูถ้อืหุน้ และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งอาจจะไมต่รงกบัวงเงนิสนิเชื่อ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เนื่องจากวงเงนิสนิเชื่อของกลุ่มบรษิทัมกีาร

เปลีย่นแปลงตามชว่งระยะเวลาของการพฒันาโครงการ บางวงเงนิมกีารช าระครบถว้นไปแลว้และบางวงเงนิท าสญัญาใหม่ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการขา้งตน้และมคีวามเหน็ว่า รายการค ้าประกนัและการน าทรพัยส์นิจ านองเพื่อเป็นการประกนัการช าระหนี้วงเ งนิสนิเชื่อต่างๆ ของ

กลุ่มบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นรายการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั รวมถงึ

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจาก 
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1. เป็นเงือ่นไขในการอนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่ทีส่ถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนบัสนุนวงเงนินัน้ๆ เป็นผูก้ าหนดวงเงนิสนิเชือ่ทีก่ลุ่มบรษิทักูย้มืจากสถาบนัการเงนิขา้งตน้ลว้นแต่
เป็นวงเงนิสนิเชือ่เพือ่การด าเนินกจิการของกลุ่มบรษิทัทัง้สิน้ สว่นใหญ่จะเป็นเงนิกูย้มืส าหรบัพฒันาโครงการต่างๆ  

2. ทีผ่า่นมาผูค้ า้ประกนัและ/หรอืผูจ้ านอง ไมไ่ดค้ดิคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่จากกลุ่มบรษิทัแต่อยา่งใด ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดท้ าหนงัสอืยนืยนัการไม่
คดิคา่ธรรมเนียมค า้ประกนัหรอืคา่ธรรมเนียมส าหรบัการน าทรพัยส์นิไปเป็นหลกัประกนัใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัในอนาคตดว้ย 

3. การทีใ่หผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในฐานะกรรมการของกลุ่มบรษิทัเป็นผูค้ ้าประกนัส าหรบัวงเงนิสนิเชื่อทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิ และวงเงนิสนิเชื่อเพื่อพฒันาโครงการ 
เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่ในศกัยภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของกลุ่มบรษิทัใหก้บัสถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนบัสนุน เป็นสว่นชว่ยสนับสนุนใหก้ลุ่มบรษิทั
สามารถขยายการพฒันาโครงการต่างๆ ไดม้ากขึน้ และมสีว่นท าใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืนัน้ๆ ในอตัราทีน้่อยลง  

4. ทัง้นี้ บรษิทัฯ ควรจะขอปลดผูค้ ้าประกนัเมือ่เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ควรค ้าประกนัหรอืรบัการค ้าประกนักับบุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้อกีในอนาคต 

ค่าบริการขนส่งส าหรบักิจการก่อสร้าง  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

TNS TSN ว่าจ้างให้ TNS บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยคิดเป็นค่า

ขนส่งเหมาเป็นเทีย่วหรอืเป็นวนั 

0.01 0.27 TSN มคีวามจ าเป็นทีต่้องใชย้านพาหนะดงักล่าวในงานก่อสรา้ง 

โดยคิดค่า เช่าตามอัตราปกติทัว่ ไปซึ่ งผ่านกระบวนการ

เปรยีบเทยีบราคากบัผูใ้หบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้การคา้ : - 

 

 ตัง้เป็นเจา้หนี้การคา้ เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้

ปกต ิแต่ไมม่กีารคา้งช าระนานใดๆ 

หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ TSN ว่าจ้างให ้หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ บรกิารขนส่ง

วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง โดย

คดิเป็นค่าขนส่งเหมาเป็นเทีย่วหรอืเป็นวนั 

0.05 1.28 TSN มคีวามจ าเป็นทีต่้องใชย้านพาหนะดงักล่าวในงานก่อสรา้ง 

โดยคิดค่าตอบแทนตามอตัราปกติทัว่ไปซึ่งผ่านกระบวนการ

เปรยีบเทยีบราคากบัผูใ้หบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้การคา้ : 0.69 - ตัง้เป็นเจา้หนี้การคา้ เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้

ปกต ิแต่ไมม่กีารคา้งช าระนานใดๆ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าว มคีวามเหน็ว่า เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิปกติ

ของ TSN   การก่อสรา้งแต่ละโครงการ TSN จะตอ้งใชร้ถบรรทกุขนาดใหญ่ ส าหรบัใชใ้นการขนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทีจ่ าเป็นในการก่อสรา้ง เช่น เสาเขม็, เสาหกเหลีย่ม, แผ่

นพรคีาสท ์เป็นตน้ แต่ทาง TSN ไม่ไดม้กีารลงทุนซือ้ยานพาหนะต่างๆ เหล่าน้ี จงึตอ้งอาศยับรกิารขนสง่จากบรษิทัอื่น ซึง่ทีผ่า่นมาไดใ้ชบ้รกิารดา้นน้ีจาก TNS และหจก.วงเวยีนใหญ่ฯ

มาเป็นเวลานานแลว้ ซึง่สะดวกในการตดิต่อและการใชบ้รกิาร  และค่าบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารทัง้สองรายกเ็ป็นในระดบัเดยีวกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในตลาด นอกจากน้ี TSN ไม่ไดจ้ ากดัอยู่

ทีว่่าจะตอ้งว่าจา้งเพยีง TNS หรอืหจก.วงเวยีนใหญ่ฯ เท่านัน้ แต่ยงัพจิารณาการบรกิารและราคาค่าจา้งของผูใ้หบ้รกิารอื่นดว้ย โดยจะดคูวามคุม้ค่าในการว่าจา้งและประโยชน์สงูสดุทีจ่ะ

ไดร้บัส าหรบัแต่ละโครงการทีก่่อสรา้งเป็นหลกั หากมผีูใ้หบ้รกิารขนสง่รายอื่นทีใ่หบ้รกิารหรอืราคาทีด่กีว่ากจ็ะใชผู้ใ้หบ้รกิารรายนัน้ๆ  ดงันัน้รายการดงักล่าวจงึเป็นการคา้ปกตโิดยทัว่ไป 

ไม่ไดม้กีารก าหนดเงื่อนไขพเิศษใดๆ และไม่ไดเ้ป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ใหบุ้คคลทีเ่กีย่วขอ้งแต่อยา่งใด 

ค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

นายวโิรจน์ แพทยานนัท ์ ค่าเช่าส านักงาน : CMC เช่าพื้นที่บางส่วนของ

อาคารทีคุ่ณวโิรจน์เป็นเจา้ของ  

- ระยะเวลาในการเชา่ คอื 3 ปี ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 
2553 ถึง  31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งปจัจุบันได้
ขยายระยะเวลาสัญญาเช่าถึง 31 กรกฎาคม 
2562 

0.09 0.09 - เพื่อใช้เป็นส านักงานส าหรบัจดัเกบ็เอกสารทีส่ าคญัของกลุ่ม
บรษิทัฯ เนื่องจากออฟฟิศส านกังานทีอ่าคาร ซเีอม็ซทีาวเวอร์
ไม่มีที่เพียงพอส าหรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกลุ่ม
บรษิทั  

- มีบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าอาคาร ลงวันที่ 10 
กนัยายน 2559 ขยายเวลาเช่าออกไปอกี 3 ปี จะครบก าหนด 
31 กรกฎาคม 2562 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

- อัตราค่าเช่าเท่ากับ 50 บาท/ตร.ม. รวมเป็น 
7,255 บาท/เดอืน 

 

- อตัราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอตัราที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียง
ระดบัราคาตลาด 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - 0.001 ตัง้เป็นเจา้หนี้อื่น เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้ปกต ิ

แต่ไมม่กีารคา้งช าระนานใดๆ 

TMA1 ค่าเช่าที่ดิน : TSN ท าสญัญาเช่าที่ดินกบั TMA1 

เพื่อตัง้โรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์, โรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ และใช้สถานที่ส าหรบัเกบ็สนิค้าและ

วตัถุดบิ 

- ระยะเวลาในการเชา่ คอื 3 ปี ตัง้แต่ 1 กรกฏาคม 
2560 ถงึ 30 มถิุนายน 2562  

- อตัราค่าเชา่เทา่กบั 38 บาท/ตร.ว 
 

0.93 

 

0.93 

 

- เพื่อใชเ้ป็นทีต่ ัง้โรงงานผลติแผน่พรคีาสท์ โรงงานเฟอรน์ิเจอร ์
และใช้เป็นสถานที่ส าหรบัเกบ็สนิค้าและวตัถุดิบ โดยค่าเช่า
เป็นอตัราค่าเชา่ตลาดของทีด่นิระยะสัน้ 3 ปี  

- บรษิทัฯ ได้ว่าจา้งบรษิทัประเมนิมูลค่าสนิทรพัยจ์ากภายนอก 
เป็นผู้ประเมนิอตัราค่าเช่าทีส่มเหตุสมผลและใกล้เคยีงระดบั
ราคาตลาด ซึ่งเท่ากบั 47,500 บาท/เดือน และเป็นที่มาของ
การก าหนดอตัราค่าเชา่ตามสญัญาเชา่ดงักล่าว  

 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - ตัง้เป็นเจา้หนี้อื่น เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้ปกต ิ

แต่ไมม่กีารคา้งช าระนานใดๆ 

TNS TNS ใหบ้รกิารแก่กลุ่มบรษิทัฯ ในการขนส่งทัว่ไป

และขนส่งป้ายโฆษณาของฝา่ยการตลาด 

 

0.03 - เป็นการขนสง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินงาน โดยคดิค่าขนสง่

ตามอตัราปกตทิัว่ไปซึง่ผา่นกระบวนการเปรยีบเทยีบราคากบัผู้

ใหบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - ตัง้เป็นเจา้หนี้การคา้ เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้

ปกต ิแต่ไมม่กีารคา้งช าระใดๆ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ ใหบ้รกิารแก่กลุ่มบรษิทัฯ ใน

การขนส่งทัว่ไป  

0.06 0.07 เป็นการขนสง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินงาน โดยคดิค่าขนสง่

ตามอตัราปกตทิัว่ไปซึง่ผา่นกระบวนการเปรยีบเทยีบราคากบัผู้

ใหบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - ตัง้เป็นเจา้หนี้การคา้ เนื่องจากมเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้

ปกต ิแต่ไมม่กีารคา้งช าระใดๆ 

 SMP ท าการเช่าทีด่นิจาก หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ ซึ่ง

เป็นที่ตัง้ของอาคารส านักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยท าสญัญาเช่าจดทะเบียนกบัส านักงานที่ดิน

ตัง้แต่ 1 เมษายน 2551 จนถงึ 30 มถิุนายน 2581 

โดย SMP ได้ช าระค่าเช่าทัง้หมดแล้วส าหรบัค่า

เช่าตลอดอายุเวลาการเช่าจ านวน 20 ล้านบาท 

ตัง้แต่ปี 2555 และบนัทกึเป็นสทิธกิารเชา่ทีด่นิและ

ทยอยตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินตามอายุ

สญัญาเชา่ 1 

  เป็นการเชา่ทีด่นิส าหรบัเป็นทีต่ ัง้อาคารส านกังาน โดยจดัท าเป็น

สัญญาเช่าระยะยาว และมีการก าหนดค่าเช่าและช าระค่าเช่า

ทัง้หมดตลอดอายุสญัญาเชา่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไมม่ี

ภาระตอ้งจา่ยค่าเชา่ทีด่นิในอนาคตอกี 

 ค่าตดัจ าหน่ายสทิธกิารเชา่ : 0.67 0.67  

SMC SMC ใ ห้ บ ริ ก า ร โ ฆษณาบน  Website แ ล ะ

ให้บริการส่งข้อความสัน้ (SMS) หรือส่งข่าวสาร

เกี่ ยวกับโครงการต่า งๆ  ให้กลุ่ มลูกค้าผ่าน

โทรศพัท์มือถือ โดยเริ่มใช้บริการนี้ช่วงปลายปี 

2555  

 

0.48 0.56 - เป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นในการโฆษณาแนะน าโครงการ
ต่างๆ และเป็นการสื่อสาร/ส่งขา่วทาง SMS เกีย่วกบัโครงการ
ต่างๆ ของ CMC และ PPP รวมถึงเป็นช่องทางให้เข้าถึง
ผูบ้รโิภคกลุ่มต่างๆ ได ้และเป็นการส่งเสรมิการขายใหแ้กก่ลุม่
บรษิทัอกีวธิหีนึ่ง 

อตัราค่าบรกิารโฆษณาบน Website และค่าบรกิารการสง่ SMS 

เป็นอตัราปกตทิีใ่ชท้ ัว่ไป ซึง่ผา่นกระบวนการเปรยีบเทยีบราคา

กบัผูใ้หบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : 0.21 0.12  

NPP บรษิทั นครภริมย์ พร๊อพเพอรต์ี้ จ ากดั ใหบ้รกิาร

จดัท าบญัชใีหก้บั นิตบิุคคลอาคารชดุส าหรบัโคราง

การของกลุ่มบรษิทั  

คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : 

- 

 

- 

 

0.24 

 

0.17 

 

- เป็นค่าบรกิารท าบญัชทีี ่SMP ซึง่เป็นผูใ้หบ้รกิาร
บรหิารงานนิตบิุคคลใหก้บั นิตบิุคคลอาคารชดุ โครงการ 
ชาโตว ์อนิทาวน์ จรญัสนิทวงศ ์96/2  ไดว้่าจา้ง NPP ให้
จดัท าบญัชใีห ้เนื่องจากเป็นผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นนิติ
บุคคลอาคารชดุ 

หมายเหตุ :  1. สามารถดูสรปุสาระส าคญัของสญ้ญาเชา่ไดใ้นส่วน 2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่  

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแลว้เหน็ว่า รายการต่างๆ ขา้งต้นเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และเป็นรายการทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

ในสว่นของราคาค่าตอบแทนต่างๆ เป็นราคาทีอ่ยู่ระดบัเดยีวกบัราคาตลาดส าหรบัการใหบ้รกิารนัน้ๆ บางรายการกลุ่มบรษิทัไดร้บับรกิารทีร่ายการทีต่ ่ากว่าราคาตลาดดว้ย  

รายการเงินมดัจ าและเงินรบัล่วงหน้าจากลกูค้า  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั 

 

เป็นรายการรบัช าระเงนิจอง เงินท าสญัญา และ

เงินดาวน์ส าหรบัการขายโครงการอาคารชุดพกั

อาศยัของบรษิทัฯ โดยบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

ดังกล่าวได้ซื้อโครงการอาคารชุดพักอาศยัของ

กลุ่มบรษิทัฯ ที่มรีาคาและเงื่อนไขตามธุรกจิปกต ิ

ยกเว้นกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้ร ับ

0.14 1 

 

- 

 

เป็นรายการรบัช าระเงนิจอง เงนิท าสญัญา และเงนิดาวน์ส าหรบั

การขายโครงการอาคารชุดพกัอาศยัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ตามเงื่อนไขของสญัญาจะซื้อจะขายหรอืสญัญาจอง ซึง่มเีงื่อนไข

ในสญัญาเชน่เดยีวกบัลูกคา้ปกต ิ 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

ส่วนลดเพิ่มเติมตามนโยบายสวสัดิการพนักงาน

ของกลุ่มบรษิทั 

หมายเหต:ุ  1. ส าหรบัหอ้งชุดของโครงการชาโตว ์อนิทาวน์ พระราม 8 จ านวน 1 หอ้ง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการเงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้าจากลกูคา้ เป็นรายการทางการคา้ปกตทิัว่ไป ทีก่ลุ่มบรษิทัรบัเป็นเงนิจอง เงนิผ่อนดาวน์จากลกูคา้ที่

จอง และ/หรอืท าสญัญาจะซือ้จะขายโครงการแลว้ และเงื่อนไขการจอง การผ่อนดาวน์ของบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ขา้งตน้กเ็ป็นเงื่อนไขปกต ิเหมือนกบัลูกคา้ทัว่ไป จงึเป็นรายการที่

สมเหตุสมผล และเป็นการคา้ปกตทิัว่ไป 

รายการเงินค่าส่วนกลางลูกบา้นและการจา่ยค่าบ ารงุรกัษาสาธารณูปโภคโครงการเดอะริช พระราม 2  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 13 รายที่

เป็นลูกบา้นโครงการเดอะรชิ พระราม 2 1 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงักล่าวไดซ้ือ้บา้นเดีย่ว

ในโครงการเดอะริช พระราม 2 ซึ่งได้มีการโอน

กรรมสทิธิแ์ลว้ และได้มกีารช าระค่าส่วนกลางของ

หมูบ่า้นล่วงหน้า 3 ปี ทีอ่ตัรา 25 บาท/ตร.วา/เดอืน 

แต่เนื่องจากโครงการทีเ่ป็นหมู่บา้นจดัสรรจะตอ้งมี

การลูกบา้นเกนิรอ้ยละ 50 ก่อนจงึจะสามารถจดัตัง้

นิตบิุคคลหมูบ่า้นได ้ดงันัน้เงนิค่าส่วนกลางทีไ่ดร้บั

ช าระมาแล้ว ทาง CMC จึงตัง้เป็นเจ้าหนี้อื่นไป

1.55 1.55 เป็นรายการรับช าระเงินค่าส่วนกลางส าหรับการขายบ้าน

โครงการของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาจะซื้อจะ

ขายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเงนิดงักล่าวจะถูกรอน าส่งให้แก่นิติบุคคล

หมูบ่า้นจดัสรรต่อไปในอนาคต 
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

ก่อน หากมกีารจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านแล้ว ทาง 

CMC จะโอนเงินค่าส่วนกลางให้กับนิติบุคคล

ดงักล่าวต่อไป 

กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 13 รายที่

เป็นลูกบา้นโครงการเดอะรชิ พระราม 2 1 

เนื่องจากตามพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ.

2543 การจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรจะกระท า

ได้ต่อเมื่อมผีูซ้ื้อทีด่นิจดัสรรจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่

หนึ่งยื่นขอจดัตัง้นิตบิุคคลของหมูบ่้านจดัสรร โดย

ระหว่างทีย่งัตัง้นิตบิุคคลไมไ่ด ้ใหเ้ป็นหน้าทีข่องผู้

จดัสรรที่ดินที่จะบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคให้คง

สภาพดงัเช่นทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ โดยบรษิทัฯ มกีารจา่ย

ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าท าความสะอาด ค่ารกัษาความ

ปลอดภัย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ นๆ  ส า ห รับการ

บ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคของโครงการเดอะรชิ 

พระราม 2 ซึง่เป็นโครงการทีม่บีุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแขง้เป็นผูอ้ยู่อาศยั ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายร่วมกนัส าหรบัการดูแลรกัษาคลบัเฮา้ส์

หน้าโครงการ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ดว้ย 

1.32 1.32 การจ่ายค่าบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคในทรพัย์ส่วนกลางของ

โครงการเดอะรชิ พระราม 2 ดงักล่าว เป็นหน้าทีต่ามกฎหมาย

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จดัสรรตามพระราชบัญญัติการจดัสรร

ที่ดิน พ.ศ.2543 เนื่ องจากโครงการเดอะริช พระราม 2 ยังมี

ลูกบ้านไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดตัง้นิติบุคคลได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 

ปฏิบัติกับโครงการแนวราบอื่นที่ยังจัดตัง้นิติบุคคลไม่ได้ใน

ลกัษณะนี้เชน่เดยีวกนั  

ทัง้นี้เพื่อความโปรง่ใสและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตัง้แต่วนัที ่1 

กรกฎาคม 2561 ค่าใชจ้า่ยบรกิารสาธารณะของโครงการเดอะรชิ 

เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจัดเก็บขยะ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า

พนักงานรกัษาความสะอาด จะถูกรบัผดิชอบโดยลูกบ้านของ

โครงการเดอะรชิเอง 

หมายเหต:ุ  1. ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 บรษิทัฯ มโีครงการแนบราบจ านวน 3 โครงการทีย่งัไมไ่ดจ้ดัตัง้นิตบิุคคลบา้นจดัสรร ไดแ้ก่ โครงการ คาซ่า ดวี่า สาทร-กลัปพฤกษ์, โครงการ คาซ่า ยเูรกา้ 

พระราม 2 – พุทธบชูา และ โครงการ เดอะรชิ พระราม 2 ทัง้นี้ โครงการ คาซ่า ดวี่า สาทร-กลัปพฤกษ์ และโครงการ คาซ่า ยเูรกา้ พระราม 2 – พุทธบชูา ปจัจุบนัอยู่ในระหว่าง

กระบวนการจดัตัง้นิตบิุคคลฯ ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม ปี 2561 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการเงนิค่าส่วนกลางทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ เป็นรายการทางการคา้ปกตทิัว่ไปทีก่ลุ่มบรษิทัจะตอ้งรบัเป็ นค่าส่วนกลางของบุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ขา้งตน้กเ็ป็นเงื่อนไขปกต ิเหมอืนกบัลกูคา้ทัว่ไป จงึเป็นรายการทีส่มเหตุสมผลและเป็นการคา้ปกตทิัว่ไป 
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รายการเงินส ารองจ่ายโดยบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซ่ึงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าหน้ีอ่ืน  

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
ปี 2560 ปี 2561 

นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์

 

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งดงักล่าวได้ส ารองจ่าย

ค่าใชจ้่ายบางรายการ เช่น ค่าคูปองน ้ามนัเพื่อใช้

ในกจิการ ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง ค่ารบัรอง เป็น

ตน้ ใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

0.02 

 

0.03 

 

เนื่องจากบางครัง้ข ัน้ตอนการเบิกจ่ายจะใช้เวลา กรรมการจงึ

ส ารองจ่ายไปก่อนเพื่ อความคล่องตัวในการด า เนินการ  

ประกอบกบัเป็นจ านวนเงนิไมม่ากนกั 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการเงนิส ารองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพื่อใชใ้นการประกอบธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้สิน้ โดยเป็นค่าใชจ้่าย

ทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไดจ้่ายล่วงหน้าเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่เป็นการจ่ายตามค่าใชจ้่ายทีไ่ดเ้กิดขึน้จรงิ แลว้ทางผูม้หีน้าทีเ่บกิจ่ายของแต่ละบรษิทั 

ค่อยท าเรื่องเบกิจ่ายเพื่อน าเงนิมาคนืใหก้บับุคคลดงักล่าวภายหลงัโดยมเีอกสารประกอบการเบกิค่าใชจ้่ายต่างๆ อย่างถูกต้อง  ทัง้นี้ในแต่ละขณะ  บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะมยีอด

เจา้หนี้นี้คา้งไวจ้ านวนไม่มากนกั  
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ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

กลุ่มบรษิทัเขา้ท ารายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงั  โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของกลุ่มบรษิัท

และผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เป็นส าคญั การท ารายการระหว่างกนัของกลุ่มบรษิัทกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งทุก

รายการเป็นรายการตามธุรกจิปกติ หรอืเป็นรายการที่มคีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกจิปกติของกลุ่มบรษิทั โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่ างกนัที่เกดิขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตาม

เงื่อนไขการคา้ปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด หรอืไดร้บัเงื่อนไขทีด่กีว่า และด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัทีป่ฏบิตัต่ิอ

ลูกค้าทัว่ๆ ไปที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส าหรับการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนัน้

ด าเนินการเพื่อเสรมิสภาพคล่องตามความจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเท่านัน้  

มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2560 ไดอ้นุมตัมิาตรการและขัน้ตอน

การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มอี านาจและไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน

การพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีต่นเองมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดอ้นุมตัหิลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรม

ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหฝ้่ายบรหิารสามารถ

อนุมตัิเขา้ท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อยกับกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม

เกีย่วขอ้งได ้(ไม่ว่ารายการดงักล่าว เป็นรายการทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจุบนัและจะตอ้งด าเนินต่อไปรวมทัง้รายการที่

จะมขีึน้ในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ใน

กรณีที่รายการดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท ารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตร

มาส 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารด าเนินการติดตามดูแลการปฏบิตัิตามนโยบายการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัอย่างเคร่งครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัฯ รวมทัง้แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการค้าทัว่ไป และทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ใหม้หีลกัการ 

ดงันี้ 

(1) รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป  เช่น การขาย
อสงัหารมิทรพัย ์การใหบ้รกิารก่อสรา้ง รายการเงนิทดรองจ่าย การซือ้หรอืขายสนิคา้ เป็นตน้ 
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บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัให้มเีงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม

ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกต ิโดยมรีาคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นธรรม ซึง่สามารถ

เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้นี้ส่วนตรวจสอบ

ภายในจะประสานงานร่วมกบัผู้ตรวจสอบอสิระภายนอก เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูลและจดัท าร ายงานเพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการท า

รายการ เป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส 

ในการท ารายการระหว่างกนัที่มขีอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบรษิัทฯ และ

บรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทั 

ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจาก

อทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท า

รายงานสรุปการท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  

(2) รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนบัสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั
อื่นๆ เช่น รายการเงนิกูย้มืจากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รายการค ้าประกนัเงนิกูย้มื เป็นตน้  
การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่มเีงื่อนทางการคา้ทัว่ไปจะตอ้งถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

ต่อไป ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัและการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ ทัง้นี้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะด าเนินการให้มกีารอนุมตัิตาม

ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั โดยบุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งไม่มสีว่นในการ

พจิารณาอนุมตัิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ ความจ าเป็น ความ

สมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการดงักล่าว โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพจิารณาเพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว  ใน

กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้ี

บุคคลที่มคีวามรู้ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัช ีหรอืผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็นอสิระ เป็นผู้ให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญ

พเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจ

ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุด

ของผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัไม่มนีโยบายใหเ้งนิกูย้มืแก่บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกบัการให้สวสัดิการพนักงาน หรือตามระเบยีบ

อ านาจอนุมตัใินการบรหิารงานหรอืการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่นิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่ตามสดัสว่นการ
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ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันอาจท าให้บริษัทต้อง

พจิารณาการให้เงนิกู้ยมืแก่บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง บรษิัทจะปฏบิตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยตามทีก่ล่าวขา้งตน้อย่างเคร่งครดั 

แนวโน้มหรอืนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัและในอนาคตโดยถือ

ปฏบิตัิตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิทัว่ไปของบรษิัทฯ และถือปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป ด้วยนโยบายการ

ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไปโดยอา้งองิกบัราคาและเงื่อนไขตลาดทีเ่หมาะสม โดย

ผ่านกระบวนการพจิารณาอนุมตัทิีช่ดัเจน โปร่งใส ยุตธิรรม เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง การเขา้ท ารายการ

ระหว่างกนัในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการของบรษิัทฯ 

เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางธุรกจิปกตหิรอืไม่ โดยผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่สามารถเขา้มามสี่วนในการอนุมตัิรายการะหว่างกนั

ดงักล่าว และเมื่อบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบรษิัทจะต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ

เปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทั

ย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ในกรณีที่บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีก่ล่าว

ขา้งตน้ บรษิทัฯ จะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล

และความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั และในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณา

รายการระหว่างกนัที่เกดิขึน้นัน้ บรษิัทฯ จะจดัให้มบีุคคลที่มคีวามรู้ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัช ีหรอืผู้

ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนั โดยให้ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกั

ยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อย แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนัน้บริษัทได้จดัให้มีการด าเนินการติดตามดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัอย่างเคร่งครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทั รวมทัง้แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

 

 

 
 


