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ส่วนท่ี 2  

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น  

7.1 ขอ้มูลหลกัทรพัย ์

 ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท แบ่งเป็นจ านวนหุ้นสามญั

ทัง้สิ้น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมทีุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 1,000,000,000 

บาท แบ่งเป็นจ านวนหุน้สามญัทัง้สิน้ 1,000,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562  รายชื่อและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

2 น.ส.โศภนิ แพทยานันท ์ 69,810,900 6.98 

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

4 นายวเิชยีร แพทยานันท ์ 40,723,800 4.07 

5 นายนรศิ แพทยานันท ์ 36,130,000 3.61 

6 ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ 35,000,000 3.50 

7 นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ 35,000,000 3.50 

8 นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ 35,000,000 3.50 

9 นายประทปี ตัง้มตธิรรม 29,958,500 3.00 

10 นายวชิยั แพทยานันท ์ 25,830,000 2.58 

           รวม 672,453,200 67.25 

         ผูถ้อืหุน้รายย่อย 327,546,800 32.75 

รวมทัง้หมด 1,000,000,000 100.00 
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7.3 รายละเอียดการออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงิน 

รุ่น ชนิดของหุ้นกู้ วนัท่ีออกและเสนอขาย วนัครบก าหนดไถ่ถอน อาย ุ
มูลค่าคงค้าง 

(ล้านบาท) 
อตัราดอกเบีย้ 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ 

CMC215A ไม่มหีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธ ิ 10 พฤษภาคม 2562 10 พฤษภาคม 2564 2 ปี 440.9 6.75% ต่อปี - ไม่ม ี-1 

หมายเหตุ : 1 บรษิทัฯ ไม่ไดจ้ดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืของหุน้กู ้เน่ืองจากเป็นการเสนอขายหุน้กู้ไมม่หีลกัประกนัและไม่ดอ้ยสทิธติ่อผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูล้งทุนรายใหญ่ 
 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัเงนิส ารองต่าง  ๆ ทุกประเภท

ตามทีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั 
โดยการจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ อาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไดเ้ป็น

ครัง้คราวเมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ได ้และใหร้ายงานการจ่ายเงนิปนัผลระกว่างกาลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อทราบในคราวต่อไป 
ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยายธุรกจิ ความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร และการด าเนินการดงักล่าว
จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยนัน้ บรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปนัผลใหบ้รษิทัฯ จากก าไรสุทธขิองบรษิทัย่อยในเงือ่นไขเดยีวกนักบับรษิทัฯ ทุกประการ ทัง้นี้ การจ่ายเงนิ
ปนัผลใหน้ าปจัจยัต่าง ๆ มาพจิารณาประกอบดงัน้ี ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัย่อย สภาพคล่องของบรษิทัย่อย การขยายธุรกจิและปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการ
บรหิารงานของบรษิทัย่อย 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดงันี้ 

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

 
 โดยบรษิทัฯ มโีครงสรา้งองคก์รดงันี้ 
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โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายราชการสมัพนัธ ์
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายการเงนิ – บญัช ี

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายลูกคา้และธุรกจิสมัพนัธ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายงานวางแผนพฒันา

และกลยุทธ ์

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายการตลาด – ขาย 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

สายโครงการ 

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรหิาร 

ความเสีย่ง 

เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝา่ยตรวจสอบภายใน ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ส านักกรรมการ 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรษิทั 
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 คณะกรรมการบริษทัฯ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายสมยศ เจยีมจริงักร ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  / กรรมการอสิระ 
5. ดร. สาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
6. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ 
7. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการ 
8. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ กรรมการ 
9. นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ กรรมการ 
10. นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ กรรมการ 
11. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 

หมายเหตุ : 1. นายกฤช   ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2562  
 2. นายสมยศ เจยีมจริงักร เขา้ต ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯเมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

 
โดยม ีดร. นพดล มิง่จนิดา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ ทัง้นี้ กรรมการล าดบัที ่1 ถงึ 11 ไดผ้่านการ

อบรมหลกัสตูร Director Certified Program (DCP) หรอืไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร Director Accredited Program (DAP) 
จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) แลว้  

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนัตามหนังสอืรบัรองบรษิทัฯ คอื นายวเิชยีร แพทยานันท์ ว่าที่ร้อยตรวีโิรจน์ 

แพทยานันท์  และนางสาวอนงค์ลกัษณ์ แพทยานันท์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษิทัฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562 เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดส้ินปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดส้ินปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายกฤช   ฟอลเลต็  9/10 4/4 
2.  ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  8/10 5/5 
3. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 5/10 4/5 



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                                   ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

 

   56 / 162                                       แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

  

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดส้ินปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดส้ินปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

4. นายสมยศ เจยีมจริงักร  10/10 5/5 
5. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 10/10 5/5 
6. ดร.สาธติ อุไรเวโรจนากร  10/10 5/5 
7. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ 8/10 5/5 
8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 9/10 5/5 
9. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ 10/10 5/5 
10. นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ 10/10 4/5 
11. นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ 5/10 2/5 
12. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 8/10 5/5 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 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. ดร. สาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. นายสุรพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  

 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 

ธนัวาคม 2562  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย 3/4 5/5 
2. นายสมยศ เจยีมจริงักร 4/4 5/5 
3. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร 4/4 5/5 
4. นายสุรพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์ 3/4 4/5 
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คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 7 ท่าน ดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการบรหิาร 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ กรรมการบรหิาร 
4. นายชาญเดช รกัทอง กรรมการบรหิาร 
5. นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ กรรมการบรหิาร 
6. ดร.ธรีเดช สนองทวพีร กรรมการบรหิาร 
7. ดร.นพดล มิง่จนิดา กรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ : 1. นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ ดร.ธรีเดช สนองทวพีร และ ดร.นพดล มิง่จนิดา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที่ 
12 พฤศจกิายน 2562 
  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ 12/12 23/27 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 12/12 24/27 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 12/12 23/27 
4. นายชาญเดช รกัทอง 12/12 20/27 
5. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ 12/12 0/16 
6. นายชโลธร ลลีามะล ิ 6/6 14/25 
7. นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ - 2/11 
8. ดร.ธรีเดช สนองทวพีร - 11/11 
9. ดร.นพดล มิง่จนิดา - 10/11 

เลขานุการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ยเลขานุการบรษิทัจ านวน 1 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. ดร. นพดล  มิง่จนิดา เลขานุการบรษิทั 
หมายเหตุ : 1. ดร.นพดล มิง่จนิดา เขา้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน 2562 

เลขานุการบรษิทั มอี านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการในนามของบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
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(1) จดัหาสถานทีส่ าหรบัจดัการประชุมและจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบยีนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บรษิทัฯ 
(ค) หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) ด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนัเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางทะเบยีน
ของบรษิทัฯ 

(3) เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิาร และจดัส่งส าเนารายงานการ  
มส่ีวนไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
บรษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

(4) ให้ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบตัติามกฎ และระเบยีบของคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(5) ดูแลจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่ ากบับริษัทฯ  
ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 

(6) มหีน้าทีแ่ละด าเนินการอื่น ๆ ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย กฎ ระเบยีบ และประกาศทีเ่กี่ยวขอ้งรวมไป
ถึงการอื่นใดตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
หน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศก าหนด 
 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 3 

ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายชาญเดช รกัทอง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 

2562  เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

1. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 4/4 4/4 
2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 2/4 2/4 
3. นายชาญเดช รกัทอง 4/4 4/4 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสมยศ เจยีมจริงักร ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. พล.ต.ท. นพรตัน์ มปีรชีา คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ : 1. นายกฤช ฟอลเลต็ ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัที ่15 พฤศจกิายน 2562  
 2. นายสมยศ เจยีมจริงักร เขา้ต ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อวนัที ่18 ธนัวาคม 2562 

 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รายละเอยีดการเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงันี้ 

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ 
จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ / จ านวนครัง้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุม 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

งวดปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

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

 
 ผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร ดงันี้ 
ล าดบั ต าแหน่ง ช่ือ - นามสกลุ 

1. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร นายวเิชยีร แพทยานันท ์
2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายลูกคา้และธุรกจิสมัพนัธ ์ นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์
3. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายการตลาด-ขาย ดร.ธรีเดช  สนองทวพีร 
4. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายราชการสมัพนัธ ์ ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์
5. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายการเงนิ-บญัช ี ดร.นพดล มิง่จนิดา 1 
6. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร สายโครงการ นายชาญเดช  รกัทอง 
8. หวัหน้ากลุ่มบญัช ี นายบญัชา  ตัง้ปรชัญาวุธ 

หมายเหตุ : 1.  ดร.นพดล มิง่จนิดา เขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่27 สงิหาคม 2562 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัคิ่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดงันี้ 

ต าแหน่ง 
ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ2 
(บาท) 

เบีย้ประชุม (ต่อครัง้) 
(บาท) 

คณะกรรมการบรษิทัฯ1   
- ประธานกรรมการ ท่านละไม่เกนิ 300,000 ต่อปี 30,000 
- กรรมการ/กรรมการอสิระ ท่านละไม่เกนิ 300,000 ต่อปี 17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 25,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 17,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 22,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 17,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี 22,000 
- กรรมการ ไม่ม ี 17,000 

คณะกรรมการบรหิาร   
- ประธานคณะกรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี
- กรรมการ ไม่ม ี ไม่ม ี

หมายเหตุ :  1.  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
 2.   ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 รวมจ านวนไม่เกนิ 5,000,000 บาท 
 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

 - ไม่ม ี- 
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 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นตวัเงิน 
 
ทัง้นี้ รายละเอยีดค่าตอบแทนทีก่รรมการไดร้บัส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มี

ดงันี้ 

ช่ือ – นามสกลุ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

เบีย้ประชุม (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 แพทยานันท ์ - - - - - - - - 0 
3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ - - - - - - - - 0 
4. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - 0 
5. นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ 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 
          

ช่ือ – นามสกลุ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เบีย้ประชุม (บาท) บ าเหน็จ 

(บาท) 
รวม 

(บาท) BOD AC NRC RMC EXCOM AGM EGM 
1. นายกฤช   ฟอลเลต็  120,000 - 66,000 - - - - 250,000 436,000 
2. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ - - - - - - - - 0 
3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ - - - - - - - - 0 
4. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ - - - - - - - - 0 
5. นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ 34,000 - - - - - - 175,000 209,000 
6. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ 68,000 - - - - - - 175,000 243,000 
7. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 85,000 - 17,000 - - - - 175,000 277,000 
8. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย  85,000 125,000 - - - - - 250,000 460,000 
9. นายสมยศ เจยีมจริงักร  98,000 85,000 - - - - - 175,000 358,000 
10. นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  85,000 85,000 - - - - - 175,000 345,000 
11. นายสุรพงษ์   ชรูงัสฤษฎิ ์ 68,000 85,000 - 80,000 - - - 250,000 483,000 
12. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา 85,000 - 51,000 - - - - 175,000 311,000 

รวม 728,000 380,000 134,000 88,000 - - - 1,800,000 3,122,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนของผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงนิ

ประกนัสงัคม เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าพาหนะ และค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายชื่อ 
ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 7 21,594,349 9 26,047,535 
โบนัส 7 3,864,041 9 3,994,042 
ค่ าตอบแทนอื่ นๆ  ได้แก่  
ก อ ง ทุ น ส า ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ 
กองทุนประกันสังคม และ
สวสัดกิารอื่นๆ 

7 

1,801,633 

9 

1,190,773 

รวมทัง้หมด  27,260,023  31,232,350 
 
 บุคลากร 

พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบรษิัทฯ (ไม่รวมผู้บรหิาร) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มจี านวนรวมทัง้สิน้ 
528 คน ซึง่แบ่งตามสายงานไดด้งัต่อไปนี้ 

สายงาน จ านวนพนักงาน 
ควบคุมคุณภาพ  2 
ทรพัยากรมนุษย1์  7 
บรหิารงานตลาด  32 
ฝา่ยก่อสรา้ง 165 
สายธุรกจิการคา้2 112 
ฝา่ยขาย 30 
ฝา่ยจดัซื้อ/จดัจา้ง1  7 
ฝา่ยตรวจสอบภายใน1  1 
ฝา่ยทรพัยส์นิ  56 
ฝา่ยบรหิารจดัการการเงนิ1 10 
ฝา่ยบญัช ี- การเงนิ1 22 
ฝา่ยระบบสารสนเทศ1  11 
ฝา่ยสนับสนุนโครงการดา้นสถาปนิกและวศิวกรรม1 14 
ลูกคา้สมัพนัธ ์ 13 
วจิยั  2 
ส่วนนิตบิรกิารและงานคด1ี  6 
ส่วนบรหิารงานกลาง1 23 
ส านักกรรมการผูจ้ดัการ1 10 
ฝา่ยบรหิารจดัการทัว่ไป 5 
รวม 528 
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ค่าตอบแทนพนักงานของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงนิ
ประกนัสงัคม เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี ค่าพาหนะ และค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

รายชื่อ 
ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(บาท) 

เงนิเดอืน 465 109,939,813 528 152,446,350 

โบนัส 465 10,656,913 528 - 

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

465 6,034,781 528 4,482,076 

รวมทัง้หมด 465 126,631,507 528 156,928,426 

 
ข้อพิพาทแรงงาน 

- ไม่ม ี- 
 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

กลุ่มบรษิทัฯ ตระหนักดวี่าทรพัยากรมนุษย์เป็นสิง่ทีม่คีุณค่า และ ความส าเรจ็ของบรษิทัขึน้อยู่กบัความ
ร่วมมอืของพนักงานทุกคน บรษิัทจงึมุ่งเน้นพฒันาความสามารถของพนักงาน อีกทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวาม
รบัผิดชอบต่อสงัคม  รวมถึงการสร้างความสุขในการท างานให้กับพนักงาน จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวทาง ดงันี้  

(1) ด้านการสรรหาและคดัเลือก     

บริษัทฯ  มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ บริษัทจะให้โอกาส และพิจารณา
คดัเลอืกพนักงานของบรษิทัทีม่อียู่ใหด้ ารงต าแหน่งทีว่่างนัน้เสยีก่อน  หากไม่สามารถสรรหาจาก
ภายในบรษิัทได้แล้ว จงึจะด าเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมคัรที่หลากหลาย โดยพนักงานที่ได้รบัการว่าจ้างต้องมคีุณสมบตัิ 
ประสบการณ์ทีต่รงกบัความต้องการในต าแหน่งงาน การคดัเลอืกพนักงานใหก้ระท าโดยยุตธิรรม 
เริม่ตน้ตัง้แต่การคดักรองคุณสมบตัเิบือ้งตน้ และการสมัภาษณ์ทีพ่จิารณาจากความรูค้วามสามารถ 
และทศันคตทิีต่รงกบัต าแหน่งงาน  โดยไม่ค านึงถงึความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล สทิธพิเิศษอื่น  ๆ ไม่
แบ่งแยกเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา  สถาบนัการศกึษา รวมถงึหา้มไม่ใหผู้ท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการจา้งงาน 
เขา้มาแทรกแซง สัง่การ หรอืขอรอ้งใหม้กีารปฏบิตักิารใด ๆ ในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินการจ้าง
งาน 

(2) ด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน    

บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัพนักงานคอืคนในครอบครวั ที่ต้องดูแลเอาใจใส่  โดยปราศจากการ
เลอืกปฏบิตั ิ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการท างาน มสีวสัดกิารที่
ดใีหก้บัพนักงาน รวมถงึการสรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานทีด่ ีปลอดภยั   นอกจากนี้ บรษิทั 
ยังได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสวัสดิการบริษัทขึ้น ตามระเบียบของกระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพจิารณาเรื่องสวสัดกิารพนักงาน
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โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มคีุณค่าต่อบรษิัทได้ปฏิบตัิงานให้แก่บรษิทั
อย่างต่อเนื่อง  อนัเป็นการส่งเสรมิให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาวเป็นประโยชน์ร่วมกนั
ระหว่างบรษิทักบัพนักงาน  

(3) ด้านการเลื่อนต าแหน่ง    

บรษิัทฯ  ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาพจิารณาคดัเลอืกพนักงานในปจัจุบนัได้ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ หรอืเปลี่ยนแปลง หรอืเลื่อนต าแหน่งขึน้ไปด ารงต าแหน่งทีว่่าง  บรษิทัจะพจิารณาอย่างเป็น
ธรรมตามความเหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะของงาน ผลของการปฏบิตังิานของพนักงานทีถู่ก
เสนอ  เพื่อส่งเสรมิความเจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานแก่พนักงาน 

(4) ด้านการพฒันาบุคลากร  

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

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

ค านิยาม “การฝึกอบรมภายนอก”   หมายถงึ การฝึกอบรม ทีบ่รษิทั โดยส่วนทรพัยากรมนุษย์ 
จดัใหม้ขี ึน้ตามทีฝ่า่ยต่าง ๆ ไดข้อมา (ไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการใหส่้งพนักงานในสายงาน
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 ด้านทศันคต ิวธิคีดิ ข่าวสาร ประสบการณ์ต่าง ๆ ภายในกลุ่ม เพื่อเน้น
ประสิทธิภาพการท างานในลกัษณะพฒันาทกัษะพื้นฐาน พนักงานสามารถเข้าใจและสามารถ
ปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง  และแลกเปลี่ยนความรูท้กัษะใหม่ใหผู้อ้ื่น 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
ปฏิบตัิงานทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคต อีกทัง้จดัสรรพนักงานใหม้โีอกาสปฏบิตังิานในส่วนงานที่
พนักงานมคีวามรู ้ความช านาญในงานๆ นัน้เป็นอย่างด ี
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(5) ด้านการพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างาน     

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานท างานในบริษัท อย่างมีความสุข บริษัทจึงจัดสถานที่ท างาน  
อุปกรณ์ เครื่องมอื เครื่องใช ้ใหอ้ย่างเหมาะสม  อกีทัง้มนีโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงานตระหนักและ
เห็นชอบให้คนท างานเกิดความปลอดภยั  โดยการอบรมให้มคีวามรู้ด้านความปลอดภยัให้กบั
พนักงาน 

(6) ด้านการปฏิบติัตามระเบียบข้อกฎหมาย   

 บรษิทัฯ มนีโยบาย ปฏบิตัติามระเบยีบขอ้กฎหมาย ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั บรษิทัฯ ไม่
มลีะเมดิสทิธมินุษยชนแรงงานเดก็ แต่จะใหก้ารสนับสนุนส่งเสรมิการฝึกงาน   

(7) ด้านแรงงานสมัพนัธ ์  

 บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและรกัษา ความสมัพนัธ์ความเขา้ใจอนัดรีะหว่างพนักงานกบัผูบ้รหิาร 
และระหว่างพนักงานด้วยกนัเอง บรษิัทฯ สนใจรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้รอ้งทุกข์ของพนักงาน 
เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้รอ้งทุกข ์หรอืการเสนอความคดิเหน็จากพนักงาน บรษิทัต้องด าเนินการรบั
พจิารณาความคดิเหน็ หรอืขอ้รอ้งทุกข ์นัน้โดยฉบัพลนั  

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

การแก้ไขเพิม่เตมิ) ภายใต้การจดัการของบรษิทั อเมรกินัอนิเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรนัส์ จ ากดั แล้วเมื่อวนัที ่25 
มกราคม 2551 
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9. การพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

 Sustainable Development Goal (SDG) 

เป้าหมาย  

บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย (“กลุ่มบรษิทัฯ”) มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิใหม้ี
การเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและสรา้งความพงึพอใจแก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
โดยมุ่งเน้นสนับสนุนในดา้นการศกึษาและพฒันาเยาวชน ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ าหนดให้
มนีโยบายเกีย่วกบั การมจีติส านึกในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม (Environmental preservations) การมคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibilities: SR) และ การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และ การต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) โดยมเีป้าหมายส าคญัคอืการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏิบตัติ่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม ความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม การมส่ีวนร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม ศลิปะ และ 
วฒันธรรมอนัดขีองสงัคมและประเทศชาต ิ

การเข้าร่วมในเครือข่ายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 กลุ่มบรษิทัฯ สนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายความยัง่ยนืร่วมกบัภาครฐั และองคก์รต่าง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ ต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ดงันี้  

•เป็นสมาชกิโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ หรอื CAC เพื่อร่วม แกไ้ข
ปญัหาการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ผ่านการก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการทีจ่ะปฏเิสธการรบัและ จ่ายสนิบน 
รวมถงึการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทกุรปูแบบใหผู้บ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ยดึถอืเป็น แนวทางปฏบิตัอิยา่ง
เคร่งครดัทัว่ทัง้องคก์ร 

• สนับสนุนการจา้งงานคนพกิารในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ร่วมกบั มลูนิธนิวตักรรมเพื่อสงัคม 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยต์่อเนื่องเป็นปีที ่ 5 (เริม่ปี 2558) จ านวน 9 คน 

• ผูบ้รหิารระดบัสงูสุด นายแพทย ์วเิชยีร แพทยานันท ์ประธานเจา้หน้าที่บรหิารของกลุ่มบรษิทัฯ (Group 

CEO) ด ารงต าแหน่งกรรมการสมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย ของสมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

รางวลัและผลงานท่ีน่าภาคภมิูใจในปี 2562 

ปี 2562 เป็นอกีปีแห่งความภาคภูมใิจบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอืที่
สามารถสรา้งคุณภาพในดา้นต่าง ๆ และไดร้บัรางวลัต่าง ๆ และผ่านเกณฑม์าตรฐานจากหลายสถาบนั ไดแ้ก่ 

1.บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ผ่านเกณฑแ์ละรบัรอง เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ โดยบรษิทัฯ ไดย้ื่นเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นทจุรติ (CAC) เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2559 และไดผ้่านกระบวนการประเมนิตนเองว่าบรษิทั มนีโยบายที่
ชดัเจนของการไมย่อมรบัการคอรร์ปัชัน่ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัไดม้นีโยบายอย่าง
ชดัเจน และ ไดร้บัพจิารณาจาก สมาคมส่งเสรมิถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  ใหบ้รษิทัฯ ผ่านเกณฑแ์ละรบัรอง 

 “บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)”  เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทจุรติ ทัง้นี้ นายแพทย ์วเิชยีร แพทยานันท ์ท่านประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ คุณอนงคล์กัษณ์ 
แพทยานันท ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้ขา้รบัมอบใบประกาศนียบตัรจาก คุณกุลเวช  เจนวฒันวทิย ์กรรมการ
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ผูอ้ านวยการสมาคมส่งเสรมิสถาบนันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในงาน CAC Internal Conference Day 2019  เมื่อวนัที ่
18 ตุลาคม 2562 ทีโ่รงแรม ไฮแอท รเีจนซี ่สุขมุวทิ กรุงเทพฯ 

2. ไดร้บัรางวลัอาคารประหยดัพลงังานจากกระทรวงพลงังาน ไดร้บัรางวลัการออกแบบอาคารเพือ่การ
อนุรกัษ์พลงังานประจ าปี 2562 จากกระทรวงพลงังาน ถงึ 2 โครงการ คอื 1.โครงการ เดอะ ควิเว่ (The Cuvee) สถานี
แยก ตวิานนทไ์ดร้บัรางวลัการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานระดบัดมีาก ซึง่มคี่าประหยดัพลงังานถงึ 
59% และ 2. โครงการ เดอะ เครฟ  รเิวอรไ์ลน์ (The Clev Riverline) เจา้พระยา วงศส์ว่าง ไดร้บัรางวลัการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังานระดบัด ีซึง่มคี่าประหยดัพลงังาน 45% เมื่อเทยีบกบัอาคารอา้งองิ 

3.  บรษิทั พระยาพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั บรษิทัในกลุ่ม บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
ไดร้บัรางวลัเชดิชเูกยีรตกิารรบัรองเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธุรกจิ จากกรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวง
พาณิชย ์ประจ าปี 2562 เป็นปีที ่5 ตดิต่อกนัและหลงัจากปี 2562 จะมผีลรบัรองต่อไปอกีถงึ 23 กรกฎาคม 2565   

 

9.1 การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) 

 แนวทางในการด าเนินนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของกลุ่มบรษิทัฯประกอบดว้ย 

1. ใหค้วามรว่มมอืและปฏบิตัติามขอ้บงัคบักฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่น ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.    คดัแยกประเภทขยะทุกครัง้ก่อนทิง้เพื่อประโยชน์ ในการจดัการ 

3. ควบคุมและจดัการกบัคุณภาพของน ้าทิง้จาก กระบวนการก่อสรา้งและการอยู่อาศยัใหถู้กตอ้ง
และเหมาะสม 

4. ประหยดัและอนุรกัษ์การใชพ้ลงังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. มกีารใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพโดยน ากลบัมาใชห้มุนเวยีนแทนการทิง้และ
มุ่งเน้นการจดัหาพลงังานหมุนเวยีนทดแทนเพื่อลดก๊าซ เรอืนกระจก 

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม อย่างเตม็ทีโ่ดยใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั
ภาคเอกชนและชมุชนทีใ่กลเ้คยีง 

7.   สรา้งคณุภาพชวีติและสุขอนามยัทีด่ใีหก้บัพนักงาน 

 9.1.1 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการของกลุ่มบริษทัฯ 

กลุ่มบรษิทัฯไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม(EIA) ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตั ิ(พรบ.) ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต(ิฉบบัที ่2) พ.ศ.

2561 บรษิทัไดเ้หน็ความส าคญังานสิง่แวดลอ้มโครงการตัง้แต่กระบวนการเริม่ตน้ของการพจิารณารายงาน ในส่วน

ของการออกแบบโครงการ และการก าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดล้อมลงในรายงาน ฯ ทัง้ช่วงงาน

ก่อสรา้ง และช่วงเปิดด าเนินโครงการ เพื่อเป็นการเตรยีมการ ควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เมื่อ

รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มผ่านการเหน็ชอบจากส านักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม(สผ.) กลุ่มบรษิทัฯตระหนักถงึความความรบัผดิชอบต่อปญัหาและความส าคญัของสิง่แวดลอ้มเป็นอย่าง

มาก จึงก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่าง
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ต่อเน่ืองและเป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าเราสามารถป้องกนัและควบคุมทุกกจิกรรม

ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรอืเกดิขึน้ใหน้้อยทีสุ่ด 

(1) สิง่แวดลอ้มโครงการช่วงเตรยีมการและก่อนเริม่งานก่อสรา้ง 

กลุ่มบริษัทฯได้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report (Environmental Impact 

Assessment Report)รายงานต่อส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายภายใต ้พระ ราชบญัญตั(ิพรบ.) ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ2535 ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทั

ทีม่กีารจดัสรรทีด่นิเพื่ออยู่อาศยัหรอืเพื่อประกอบการพาณิชย์ทีม่ทีีข่นาดทีด่นิตามทีร่ะบุไวใ้น พ.ร.บ. จะต้องมกีาร

จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเพื่อเสนอในขัน้ตอนการขออนุญาตจดัสรรทีด่นิตามกฎหมาย ก่อน

เริม่ก่อสรา้งโครงการ ระหว่างการก่อสรา้งโครงการ และช่วงด าเนินการโครงการ โดยมกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้ม 4 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ประกอบดว้ย คุณภาพอากาศ มลพษิ

ทางอากาศ เสยีง ความสัน่สะเทอืน การพงัทลายของดนิ คุณภาพน ้า เป็นตน้ 

2. ดา้นทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางชวีภาพ ประกอบดว้ย ระบบบ าบดัน ้าเสยี ระบบ

นิเวศวทิยาสงัคมเมอืง เป็นตน้ 

3. ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ ประกอบดว้ย น ้าใช ้น ้าเสยี การระบาย

น ้า การป้องกนัน ้าท่วม การจดัการขยะมลูฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกนัอคัคภียั 

เป็นตน้ 

4. ดา้นคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ประกอบดว้ย ผลกระทบต่อสุขภาพ สงัคม อาชวีอ

นามยัและความปลอดภยั เป็นตน้ 

 ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report 

(Environmental Impact Assessment Report) โดยมมีตใิหค้วามเหน็ชอบจากคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ จ านวน 

1 โครงการ คอื โครงการ Chateau in town @เสนาสเตชัน่ ไดร้บัหนังสอืมตเิหน็ต่อรายงาน วนัที ่11 ก.ค. 62 

(2) สิง่แวดลอ้มโครงการ (ช่วงงานก่อสรา้ง) 

กลุ่มบริษัทฯในฐานะผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯได้ให้

ความส าคญัในการด าเนินการปฏิบตัติามมาตรการผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ก าหนดไวใ้นรายงาน EIA ทุกประเดน็

อย่างเคร่งครดั และจากสถานการณ์ในปจัจุบนัปญัหาของฝุ่น PM2.5 ปกคลุมกรุงเทพฯ และปรมิณฑล และส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก กลุ่มบรษิทัฯไดอ้อกมาตรการป้องกนัและช่วยบรรเทาปญัหาฝุน่ PM 

2.5 ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน อีกทัง้ควบคุมการเกิดมลภาวะในกิจกรรมการก่อสร้าง การ

ป้องกันมลภาวะจากแหล่งก าเนิดโดยกลุ่มบริษัทฯได้ด าเนินการเร่งด่วนในการช่วยลดฝุ่นจากกิจการก่อสร้าง

โครงการ ดงันี้   

1. เลอืกใช้วสัดุก่อสร้างที่มฝีุ่นและพษิน้อยเพื่อลดการเกิดฝุ่นในช่วงกิจกรรมการ

ก่อสรา้ง   
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2. ก าหนดช่วงเวลา และจ านวนในการขนส่งเขา้ออกสถานทีก่่อสรา้งในแต่ละวนัให้

น้อยทีสุ่ด  

3. ใชผ้า้ใบก่อสรา้ง (Mesh Sheet) คลุมโดยรอบอาคารสงู  

3. ตดิตัง้ระบบน ้าฉีดโดยรอบอาคารทีอ่ยู่ระหว่างกจิกรรมการก่อสรา้ง   

4. ท าความสะอาดถนนทีเ่ป็นทางเขา้ – ออกโครงการ และภายในพืน้ทีโ่ครงการ  

5. ฉีดพรมน ้ากจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิฝุน่ 

(3)  สิง่แวดลอ้มภายในโครงการ  

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่คีวามรุนแรงเพิม่สูงขึน้ ส่งผลกระทบ

ต่อสภาพอากาศ และอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปญัหาสุขภาพต่อลูกบ้านและประชาชนโดยรอบโครงการ  กลุ่ม

บรษิทัฯใหค้วามใส่ใจดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมเสมอมา กลุ่มบรษิทัฯจงึก าหนดมาตรฐานทีต่อ้งเพิม่ความเขม้ขน้ใน

การปฏิบตัิในทุกกระบวนการมากยิง่ขึ้น ไม่ใช่เพยีงแค่ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง แต่

รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมหลงัลูกคา้เขา้อยู่อาศยัแล้ว โดยกลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัใหเ้จา้หน้าทีเ่ขา้ท าความ

สะอาดภายในพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณพืน้ทีส่่วนกลาง เกบ็กวาดใบไม ้รวมถงึฉีดน ้าแรงดนัสูงท าความสะอาดชะลา้ง

พืน้ ช่วยลดฝุน่ละอองทีจ่ะเกดิขึน้ เพื่อใหลู้กบา้นไดใ้ชพ้ืน้ทีด่งักล่าวท ากจิกรรมไดอ้ย่างเตม็ที ่ร่วมทัง้บรกิารลา้งแอร์ 

Air Condition Cleaning และท าความสะอาดหอ้ง House Cleaning กิจกรรมในส่วนของ CMC WE CARE กลุ่มบรษิัทฯ ได้ต่อ

ยอดการพฒันาโครงการทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อมและการประหยดัพลงังานทัง้ในบ้านและในระดบัโครงการ โดยเลอืกใช้

วสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน และไดร้บัรางวลัอาคารทีส่ามารถ

อนุรกัษ์พลงังานได้ดกีว่ามาตรฐานก าหนด การออกแบบระบบภายในอาคาร และเลอืกใช้วสัดุที่สามารถสกดักัน้

ความร้อนและความชื้นจากภายนอกได้ดี การจดัวางต าแหน่งตัวอาคารให้สามารถรบัแสงและทิศทางลมจาก

ธรรมชาต ิออกแบบตวัอาคารในแต่ละชัน้ใหม้พีืน้ทีโ่ล่งเพื่อรบัแสงจากภายนอก และใหต้วัอาคารมกีารถ่ายเทอากาศ

ใหม้ากทีสุ่ด เพื่อลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศและพลงังานไฟฟ้า จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวขนาดใหญ่ เพื่อลดปรมิาณความ

ร้อนสะสมที่พื้นคอนกรีตถ่ายเทสู่ตัวอาคาร รวมถึงการเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เช่น 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยดัพลงังาน และก าหนดต าแหน่งการตดิตัง้หลอดไฟใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านเป็นส าคญั  

เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารลงให้เหลือน้อยที่สุดทัง้นี้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิง่แวดล้อมขององค์กร  กลุ่มบรษิัทฯยงัคงมุ่งด าเนินกจิกรรมทางดา้นสงัคม ชุมชนและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อใหม้คีุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ตี่อลูกคา้ พนักงาน ผูร้บัเหมา และชุมชนรอบขา้ง   

 9.2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมภายในองคก์ร 

บรษิทัฯ เหน็ความส าคญัในการควบคุมการใชท้รพัยากรเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  ซึง่จะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยั

ความร่วมมือของทุกคนในองค์กร โดยสร้างค่านิยมให้พนักงานตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การรณรงค์การใช้ทรพัยากร การประหยดัพลงังาน รวมถึงการเลอืกใชว้สัดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ท างานอย่างรู้คุณค่า และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมภายในส านักงาน โดยการให้พนักงานทุก

ระดบัเกดิความร่วมมอืและความรบัผดิชอบในการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพกลุ่มบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีจิกรรม

รณรงค์ใหพ้นักงานมส่ีวนร่วมในการดูแลสิง่แวดล้อมภายใต้โครงการ 5ส เพื่อใหพ้นักงานทุกคนมจีติส านึกในการ
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อนุรกัษ์พลงังานใชพ้ลงังานและทรพัยากรตา่ง ๆเท่าทีจ่ าเป็นและ เหมาะสมกบัการใชง้านซึง่ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯลด

ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นลงได ้โครงการ 5ส ของกลุ่มบรษิทัฯ ประกอบดว้ยดว้ยโครงงานต่าง ๆดงันี้ 

 

 1.ก าหนดพืน้ทีเ่ปิด-ปิดไฟส่องสว่างและเครื่องปรบัอากาศตามความจ าเป็น 

 2.ขอความร่วมมอืจากพนักงานทุกคนช่วยปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศหอ้งประชุม ทุกครัง้

หลงัจากออกจากหอ้งประชุม เพื่อเป็นการสรา้งจติส านึกในการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและมคีุณค่า ซึ่งจะตดิเป็น

ความเคยชนิของพนักงานทีจ่ะน ากลบัไปใชใ้นการอนุรกัษ์พลงังานทีบ่า้น 

 3.รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟและเครื่องปรบัอากาศในช่วงเวลาพกัเที่ยง เนื่องจากพนักงาน

ส่วนใหญ่ออกไปรบัประทานอาหารภายนอกจงึไม่มคีวามจ าเป็นในการใชไ้ฟฟ้าแสงสว่างในพืน้ทีท่ างาน  

 4.รณรงคก์ารใชก้ระดาษ reuse ในการพมิพเ์อกสาร และ ถ่ายเอกสารรวมถงึลดความจ าเป็น

ในการพมิพเ์อกสารโดยขอใหจ้ดัเกบ็ในรปูแบบของแฟ้มเอกสารอเิลกโทรนิกส ์หรอืใหม้ัน่ใจว่าการสัง่พมิพเ์อกสารมี

ความถูกตอ้งไม่ต้องแก้ไขกจ็ะช่วยลดปรมิาณการใชก้ระดาษไดร้วมถงึการเปลี่ยนการสัง่ซื้อกระดาษจากความหนา 

80 แกรมมาเป็นกระดาษความหนา 70 แกรม ลดการสัง่ซื้อและควบคุมการใช้อุปกรณ์ส านักงานเพื่อเป็นการลด

ค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯไปดว้ย  

 5.การขอความร่วมมือกับพนักงานช่วยกันตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงวนัหยุด

ต่อเนื่องตามเทศกาลต่าง ๆ โดยการถอดปลัก๊และปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อป้องกนัอคัคภียัจากกระแสไฟฟ้า

และลดการใชพ้ลงังาน 

 

9.2 การดแูลชุมชนและสงัคม (Social Responsibility) 

กลุ่มบรษิัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง สร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม

ควบคู่ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม กลุ่มบรษิทัฯจงึมนีโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการต่อตา้น

คอรร์ปัชัน่เพื่อการด าเนินธุรกจิดา้นความเป็นธรรม โปร่งใสไปพรอ้มกบัการดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของกลุ่มบรษิทัฯ 

 9.2.1 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 กลุ่มบรษิทัฯตระหนักดวี่าการคอร์รปัชัน่ส่งผลรา้ยและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิของ

ประเทศเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจส่งผลเสยีทัง้ด้านจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกจิความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการและไม่เป็นทีย่อมรบัทัง้ภายในและต่างประเทศรวมทัง้ท าใหผู้ม้ ี

ส่วนไดเ้สยีขาดความเชื่อมัน่ดงันัน้กลุ่มบรษิทัฯจงึปฏบิตัติามกฎหมายประเทศไทยในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และ

การก าหนดเป็นนโยบายส าคญั ในการด าเนินธรุกิจทีจ่ะไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรอืบุคคลที่มส่ีวนร่วมกบั

การแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พงึไดร้บัไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มจากการใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ กลุ่มบรษิทัฯ

จดัใหม้ ี
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 1) การสื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รปัชัน่

ภายในกลุ่มบรษิทัฯ โดยจดัใหม้กีารสื่อสารใหพ้นักงานรบัทราบและตระหนักถงึความส าคญัของธรรมา   ภบิาล การ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธต์่าง ๆของกลุ่มบรษิทัฯอย่างต่อเนื่อง 

 2) จดัให้มกีารอบรมหลกัสูตรจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กลุ่มบริษัทฯในด้านการต่อต้านการทุจรติ

คอร์รปัชัน่ใหก้บัพนักงานใหม่ทุกคนและทุกระดบัชัน้ในวนัปฐมนิเทศโดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมใน

หลกัสูตรดงักล่าวพรอ้มลงนามสตัยาบนัเริม่ในปี 2563 โดยตลอดปี 2562มพีนักงาน เขา้ร่วมอบรมปฐมนิเทศจ านวน 

245 คน 

 3) กลุ่มบรษิทัฯแจง้นโยบายการงดรบัของขวญัของก านัล “No Gift Policy” ใหก้บัผูบ้รหิาร พนักงาน นายหน้า 

คู่คา้และ สถาบนัการเงนิต่าง ๆ ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธต์่าง ๆทัง้ภายในและภายนอกกลุ่มบรษิทัฯ 

 4) กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างชดัเจนเพื่อรับการ

รอ้งเรยีนจากผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกคา้ และคู่คา้ พรอ้มใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝา่ย และใหก้ารคุม้ครองกบั

พนักงานหรอืบุคคลทีแ่จง้เบาะแสการทุจรติคอร์รปัชัน่ตามทีก่ าหนดโดยขอ้รอ้งเรยีนทุกเรื่องจะถูกส่งใหก้บัประธาน

กรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบและเกบ็ขอ้มลูไว ้เป็นความลบั 

 ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่(CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  

 9.2.2 การจ้างงาน 

 กลุ่มบรษิัทฯยดึหลกัจรยิธรรมในการสรรหาและว่าจา้งโดยจะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างใหด้ ารงต าแหน่ง

ต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยค านึงถงึ คุณสมบตัขิองแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์และ

ขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นแก่งาน และเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองทุกคน ไม่มกีารกีดกนัเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ 

ศาสนา สผีวิ หรอื ความบกพร่องทางดา้นร่างกาย เป็นต้นโดยจะเหน็ไดว้่าในกระบวนการ สรรหาพนักงานจะมกีาร

สมัภาษณ์ผู้สมคัรงานมากกว่า  1 คน ในแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัสรรผู้มคีุณวุฒทิี่เหมาะสมที่สุดโดยในปี 2562 

กลุ่มบรษิทัฯมกีารสนับสนุนการจา้งงานรวมเป็นจ านวนทัง้หมด 245 คน 

 9.2.3 การใช้แรงงานเดก็ 

 กลุ่มบรษิทัฯไดก้ าหนดใหม้แีนวทางปฏบิตัสิ าหรบัการคดักรองและการตรวจสอบผูร้บัเหมาและผูร้บัเหมา

ช่วงทีม่คีวามเสีย่งต่อการใชแ้รงงานเดก็แมว้่ากลุ่มบรษิทัฯ จะไม่ไดเ้ป็นนายจา้งโดยตรงของแรงงานของผูร้บัเหมา

และผูร้บัเหมาช่วงแต่กลุ่มบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายใหใ้ชแ้รงงานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน

ของกลุ่มบรษิทัฯเองกด็แีรงงานของผูร้บัเหมาก็ดหีรอืแรงงานผูร้บัเหมาช่วงกด็โีดยจะต้องไม่มกีารใชแ้รงงาน เดก็ 

แรงงานบงัคบั หรอืแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้มาอย่างผดิกฎหมายอย่างเดด็ขาด 

 9.2.4 การเลิกจ้าง/ไม่เลิกจ้าง  

 กลุ่มบรษิทัฯถอืเป็นนโยบายว่าพนกงัานทกุคนเป็นตวัแทนในการสรา้งภาพลกษัณ์ทีด่ใีหก้บัองค์กร ดงันัน้

พนักงานทุกคนจะไม่ถูกเลกิจา้ง เวน้แต่พนักงานกระท าความผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบั

การท างานของกลุ่มบรษิทัฯ หรอืมเีหตุอื่นใดทีก่ฎระเบยีบขอ้บงัคับเกี่ยวกบัการท างานของกลุ่มบรษิทัฯ ก าหนดไว้
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ซึง่เหตุดงักล่าวกลุ่มบรษิทัฯมรีะเบยีบวธิปีฏบิตัไิวโ้ดยชดัแจง้และด าเนินการดว้ยความโปร่งใสเป็นธรรม และถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

 9.2.5 การบริหารผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 

 พนักงานของกลุ่มบรษิทัฯจะได้รบัผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลกัษณะของเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา โบนัส 

เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายตามคุณวุฒิ วิชาชีพ และความรู้ 

ความสามารถเป็นส าคญัโดยไม่ม ีความแตกต่างทางดา้นเชือ้ชาต ิเพศ หรอื ความเป็นผู้ดอ้ยโอกาสหรอืคนพกิารแต่

อย่างใด นอกจากนัน้เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนักงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด กลุ่มบรษิทัฯ 

ได้เริ่มพิจารณาในน าแนวคิดเกี่ยวกับ Objectives and Key Results (OKR) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานรวมถงึการจดัสวสัดกิารอื่น ๆ เช่น โครงการสะสมหุน้ส าหรบัพนักงาน (Employee 

Joint Investment Program – EJIP) เพื่อสรา้งความผกูพนัการมส่ีวนร่วมระหว่างองคก์รกบัพนักงานระยะยาวต่อไป 

 9.2.6 กระบวนการจดัการข้อร้องเรียน ต่อข้อปฏิบติัด้านแรงงาน 

 กลุ่มบรษิทัฯ มชี่องทางการรอ้งทุกขต์่อขอ้ปฏบิตัดิา้นแรงงานอย่างชดัเจนเพื่อรบัการรอ้งเรยีนจากผูบ้รหิาร 

พนักงาน พรอ้มใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และใหก้ารคุม้ครองกบัพนักงานทีร่อ้งทุกขต์่อขอ้ปฏบิตัดิา้นแรงงาน

ตามที่ก าหนดโดยขอ้ร้องเรยีนทุกเรื่องจะถูกส่งให้กบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิารได้รบัทราบและเก็บข้อมูลไว้เป็น

ความลบั 

 9.2.7 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การด าเนินการดา้นสทิธมินุษยชนครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลทีไ่ดร้บัผลกระทบ เช่น พนักงาน เดก็ สตร ีคน

พกิาร คู่คา้ และ แรงงานต่างชาต ิซึ่งมคีวามเสีย่งต่อการด าเนินงานทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชนทัง้ในกจิกรรมทางธรุกจิ

ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยตรง รวมถึงผู้เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ กลุ่มบรษิัทฯมนีโยบายเรื่องความเสมอ

ภาคและโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัโดยปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีรวมทัง้สทิธเิสรภีาพส่วน

บุคคลต้องได้รบัความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมดิจากการใช้ การเปิดเผย หรือ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

ชวีประวตัิ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน หรอืขอ้มูลส่วนตวัอื่น ๆไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้งซึ่งอาจท าใหเ้กดิ

ความเสยีหายแก่เจา้ของหรอืบุคคลอื่นใด เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดยสุจรติ หรอื ตามกฎหมาย หรอื เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม โดยหากพนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ ์ กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให

พนักงานสามารถรอ้งเรยีนขอความเป็นธรรมไดเ้พื่อใหพ้นักงานมัน่ใจว่าจะไม่ถูกละเมดิสทิธส่ิวนบุคคลดว้ย 

 9.2.8 การพฒันาศกัยภาพและส่งเสริม ความก้าวหน้าทางอาชีพ 

 พนักงานนับเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่ามากที่สุดของกลุ่มบรษิทัฯเนื่องจากพนักงานคอืผูผ้ลกัดนัใหภ้ารกิจ

ต่าง ๆ ส าเรจ็ลุล่วงตาม วตัถุประสงค ์การส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรู ้ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและ

กลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัฯ ตลอดจนมคีุณลกัษณะทีด่พีงึประสงคแ์ละมทีศันคตทิีด่ตี่อกลุ่มบรษิทัฯนัน้ย่อมส่งผลให้

กลุ่มบรษิทัฯ เตบิโตกา้วหน้า และเกดิการพฒันาอย่าง ต่อเนื่องนอกจากนี้ยงัเป็นการเตรยีมความพรอ้มของ

พนักงานใหส้ามารถรองรบัและเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ทีจ่ะ เกดิขึน้ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตดว้ยกลุ่มบรษิทั

ฯจงึไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาพนักงานเพื่อใหส้อดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชงิกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทั
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ฯ โดยระหว่างปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯไดจ้ดัใหม้กีารอบรมและพฒันาความรูแ้ละทกัษะการท างานใหแ้ก่พนักงานและ

ผูบ้รหิารดงันี้ 

  (1) การอบรมหมวดพื้นฐานส าหรบัพนักงานเข้าใหม่ 

  หมายถงึหลกัสูตรส าคญัทีเ่ป็นพื้นฐานและจ าเป็นเบื้องต้นในการเริม่ท างานกบักลุ่มบรษิทัฯ

ส าหรบัพนักงานใหม่ได้เรยีนรูแ้ละเขา้ใจกลุ่มบรษิทัฯรวมทัง้การปรบัตวัเพื่อใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของกลุ่มบรษิทัฯ

เนื่องจากพนักงานใหม่มาจากหน่วยงานทีม่คีวามแตกต่าง หรอืเป็นนักศกึษาทีจ่บใหม่ ดงันัน้การปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

กลุ่มบริษัทฯจึงเป็นสิ่งส าคญัและเป็นก้าวแรกของการมาท างานร่วมกันกับกลุ่มบริษัทฯโดยกลุ่มบริษัทฯได้จัด

หลกัสตูรอบรมประกอบดว้ย 

ก) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  

ข) ระบบการประเมนิผลงาน  

ค) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรม และ จรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกจิ ของ

กลุ่มบรษิทัฯ  

ง) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัองคก์ร Corporate Information and Technology System  

จ) การใชง้าน Employee Self-service, Manager Self-service  

ฉ) ความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้งทัว่ไป 

ช) ความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Product  Knowledge) 

  (2) การอบรมหมวดพฒันาตนเองและการบริหารจดัการ  

  หมายถงึหลกัสตูรทีพ่ฒันาความสามารถของตนเองเพิม่เตมิทัง้พนักงานและผูบ้รหิาร  

ก) การสรา้งจติส านึกรกัองคก์รในการสรา้งแรงจงูใจในการท างาน 

ข) เทคนิคการประสานงาน กบัคนในองคก์ร 

ค) เทคนิคการสรา้งพลงัคดิบวก 

ง) งานสมัมนาความร่วมมอืเศรษฐกจิการคา้จนี (กวางตุง้) – ไทย 

จ) ต่อยอดการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์“อาวุธสู่ความส าเรจ็” 

ฉ) Develop yourself 

ช) งานวจิยัเพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาทีย่ ัง่ยนืดว้ยปรชัญาพอเพยีง 

ซ) การคุม้ครองบรโิภคดา้นโฆษณา 

ฌ) ช่องทางการหาลูกคา้เป้าหมาย (Lead Clients) เพื่อเพิม่ค่าตอบแทน Commission 
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  (3) การอบรมหมวดพฒันาภาวะผู้น า 

  หมายถงึหลกัสตูรทีพ่ฒันาศกัยภาพของการเป็นผูน้ าและการบรหิารจดัการ 

ก) การวางแผนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) 

ข) การบรหิารทมี 

ค) ทกัษะการแกไ้ขปญัหาและการตดัสนิใจ 

ง) การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน 

จ) การพฒันาเศรษฐกจิภาคอสงัหารมิทรพัย ์ท่ามกลางปจัจยัลบทีท่า้ทาย 

ฉ) Leadership Transformation 

  (4) การอบรมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 หมายถงึหลกัสตูรการเรยีนรูเ้กีย่วกบัโปรแกรมดา้นคอมพวิเตอรเ์พื่อการท างาน 

ก) ระบบบรหิารการขายและฐานขอ้มลูลูกคา้ (Sales and Customer Management System) 

ข) หลกัสูตรการใชร้ะบบการจดัการและการวางแผนทรพัยากรทางธุรกจิขององค์กร

โดยรวม (Enterprise Resource Planning) 

ค) ระบบรายงานเชงิธุรกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence System) 

ง) ระบบเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ  (Human Resource 

Management) 

  (5) การอบรมหมวดควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั 

หมายถงึหลกัสูตรการเรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบบรหิารจดัการดา้นคุณภาพ หลกัสูตรส่งเสรมิด้าน

คุณภาพ และระบบบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั และหลกัสตูรตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ก) วธิแีกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้เมื่อเกดิเหตุการณ์ลฟิทข์ดัขอ้ง 

ข) เทคนิคการประสานงานในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน 

ค) การปฏบิตัติามกฎหมายสิง่แวดลอ้ม และการดแูลบ าบดัน ้าเสยี 

ง) การตดิตัง้และใชง้านกระเชา้ไฟฟ้า 

จ) การอบรมซอ้มอพยพหนีไฟและดบัเพลงิ 

  (6) การอบรมหมวดตามกลุ่มอาชีพ 

หมายถึงการอบรมในหลกัสูตรเฉพาะที่พฒันาส าหรบัต าแหน่งงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่มี

ความต้องการทีแ่ตกต่างกนัตามกลุ่มอาชพี เช่น หน่วยงานวศิวกรก่อสรา้ง หน่วยงานจดัซื้อ 

หน่วยงานการเงนิและบญัช ีเป็นตน้ 
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ก) โครงการบรหิารศูนยป์ระสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน 

ข) Audit Manager Tools and Techniques 

ค) Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) 

ง) Service Standards Of Sales 

จ) ชดัเจนตรงประเดน็ กบัภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

ฉ) Professional Selling Skills 

ช) RI Workshop & Visit PTTOR 

ซ) คุณสมบตัแิละการใชง้านของผลติภณัฑ์ 

ฌ) การขอยื่นสนิเชื่อ การวเิคราะหลู์กคา้เบือ้งตน้ก่อนรบัจอง 

ญ) กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและผงัเมอืงส าหรบันักกฎหมายมอือาชพี 

 9.2.9 สุขภาพและความปลอดภยั  

 กลุ่มบรษิทัฯด าเนินการส่งเสรมิความปลอดภยัใหแ้ก่พนักงาน เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และการ

เจบ็ป่วยในการท างาน และควบคุมความไม่ปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯโดยไดก้ าหนด

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพ แวดล้อมในการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของ

พนักงานและถ่ายทอดไปยงัพนักงานทุกระดบั 

1. กลุ่มบรษิัทฯถือว่าความปลอดภยัในการท างานเป็นหน้าที่รบัผดิชอบอนัดบัแรกของพนักงานทุกคนทุก

ระดบัและตอ้งใหค้วามร่วมมอืปฏบิตัติามกฎระเบยีบเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 

2. กลุ่มบรษิทัฯมเีจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั 

3. กลุ่มบริษัทฯจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ความสามารถในด้านอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัรวมทัง้เสรมิ สรา้งจติส านึกแก่ใหพ้นักงานและผูเ้กีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

4. กลุ่มบริษัทฯสนับสนุนงบประมาณและทรพัยากร อาทิ บุคลากรเครื่องมอือุปกรณ์ป้องกันและอื่น ๆให้

เพียงพอเหมาะสมรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีอีกทัง้การดูแลป้องกันอุบัติการณ์ และ

โรคตดิต่อทีเ่กดิจากการท างานของพนักงานทุกคน 

5. กลุ่มบรษิทัฯตดิตามและทบทวนการด าเนินงานดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยัเพื่อการพฒันาปรบัปรุง

อย่างต่อเนื่อง 
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 9.2.10 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  

 กลุ่มบรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร รวมทัง้ลูกคา้และพนัธมติรทางธุรกจิไดม้ส่ีวนร่วมใน

การตอบแทนและรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผ่านกจิกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีทีผ่่านมาจนถงึ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มกีจิกรรมเพื่อชุมชนและสงัคมดงันี้  

 ด้านสงัคม 

 กจิกรรม รณรงคข์บัขีป่ลอดภยั...อุ่นใจกบั CMC ร่วมรณรงค ์ใหก้บัผูข้บัขี ่ทีจ่ะเดนิทาง ในเทศกาลสงกานต์ 

ใชร้ถ ใชถ้นนอย่างปลอดภยั  

 ด้านพฒันาศกัยภาพเยาวชนและการศึกษา 

 กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิน าของขวญัไปมอบใหก้บัเยาวชนชุมชนมะนาวหวานและชุมชนดาวคะนอง ซึ่ง

เป็นชุมชนทีอ่ยู่รอบบรเิวณบรษิทัฯ เช่น กจิกรรมส่งมอบปฏทินิเก่ากว่า 100 ใบ ใหก้บัส านักงานจดัการทรพัยส์นิจฬุา

ฯ (PMCU) เพื่อรวบรวมน าไปบรจิาคใหก้บัศูนยเ์ทคโนโลยกีารศกึษาเพื่อคนตาบอดมลูนิธชิ่วยคนตาบอดแห่งประเทศ

ไทย ในพระบรมราชนูิปถมัภ ์จงัหวดันนทบุร ี

 ด้านชุมชนสมัพนัธ/์ลูกค้าสมัพนัธ ์ 

- กิจกรรม CMC Privilege Day : Workshop Paint Cup Limited Edition พร้อมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ Avengers : 

Endgame  

- กจิกรรม CMC Privilege Day : Movie day : ชมภาพยนตรเ์รื่อง  Godzilla king of the monsters  

- กจิกรรม CMC Privilege Day : Workshop DIY Terrarium (จดัสวนในขวดแกว้) 

- กจิกรรม CMC Privilege Day : Movie day : ชมภาพยนตรเ์รื่อง SPIDER-MAN : FAR FROM HOME  

- กจิกรรม CMC We Care : DIY “หมวกสานพาเพลนิ” พรอ้ม ชมภาพยนตรเ์รื่อง SPIDER-MAN : FAR FROM HOME 

- กจิกรรม CMC We Care : DIY “ปลูกรกั CMC” พรอ้มชมภาพยนตรเ์รื่อง The Lion King 

- กจิกรรม CMC We Care : ชวนลูกบา้นชมภาพยนตรเ์รื่อง Fast and furious Hobbs and Shaw 

- กจิกรรม CMC We Care : DIY “เพน้ทร์กัดว้ยกระเป๋าผา้” พรอ้มชมภาพยนตรเ์รื่อง ANGEL HAS FALLEN  

- กิจกรรม CMC We Care : DIY “หมวกสวยดว้ยมอืเรา” พร้อมชมภาพยนตร์เรื่อง MALEFICENT 2: MISTRESS OF 

EVIL 

- กจิกรรม CMC We Care : CMC ชวนลูกบา้นมาออกก าลงักายกบักจิกรรม “เดนิ-วิง่ มนิิมาราธอน ครบรอบ 36 

ปีสมาคมอาคารชุดไทย” 
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9.3 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษทัฯและบริษทัย่อย(“กลุ่มบริษทัฯ”) (Corporate Good Governances) 

 กลุ่มบริษัทฯให้ความส าคัญและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ ง เ ป็น

มาตรฐานสากลที ่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code for 

Listed Companies 2017 ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ

ตระหนักว่าการด าเนินธุรกจิภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีะเป็นระบบการบรหิารจดัการทีก่่อใหเ้กดิ ความ

เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทน และเพิม่มลูค่าระยะยาวใหก้บัผูถ้อืหุน้ รวมถงึสรา้ง ความเชื่อมัน่ต่อผู้

มส่ีวนไดเ้สยีทุกฝา่ย และสนับสนุนส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของกลุ่มบรษิทัฯใหเ้จรญิเตบิโต และน าไปสู่

การพฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป ในเดอืนธนัวาคม 2562 คณะกรรมการ ของ บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ได้

ท าการทบทวน และปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีพื่อใหส้อดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี

ส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ประกอบดว้ยนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี 8 

หลกัปฏบิตั ิจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ จรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และ พนักงาน 

 กลุ่มบรษิัทฯ มกีารจดัปฐมนิเทศน์การกบัดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

และ การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่แก่พนักงานทีเ่ขา้ใหม่ตัง้แต่ก่อนเริม่ตน้การเขา้ท างานพรอ้มใหล้งนามรบัทราบ

และยดึถอืปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดัโดยถอืเสมอืนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบยีบขอ้บงัคบัการท างานของ กลุ่มบรษิทัฯ” 

และพนักงานที่ปฏิบตัิงานเดมิต้องลงนามรบัทราบและยนืยนัการปฏบิตัิตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครดัเช่นกนัเริม่

ตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และ พนักงาน ของกลุ่มบรษิัทฯทราบถงึหลกัการปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและการรกัษากฎระเบียบของบริษัทฯ การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อลูกค้า การปฏิบตัิต่อ

พนักงาน การสรรหา จดัซื้อจดัจา้ง และการปฏบิตัติ่อคู่คา้และคู่สญัญา การปฏบิตัิต่อคู่แขง่ การเกบ็รกัษาความลบั 

การเก็บรกัษาขอ้มูล และการใช้ขอ้มูลภายใน การควบคุมการกบัดูแลและการตรวจสอบภายใน การใช้สทิธทิาง

การเมืองการปกครอง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในความปลอดภัย 

สุขอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน การท าธุรกรรมของกลุ่มบรษิทัฯ ภาระหน้าทีอ่นัพงึปฏบิตัติ่อการรอ้งเรยีน 

และ การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 9.3.1 นโยบายการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมคีวามเชื่อมัน่ว่าการมรีะบบบรหิารจดัการทีด่ ีโปร่งใส และตรวจสอบได ้ตลอดจน

การมกีารถ่วงดุลอ านาจ และระบบการควบคุมภายในทีม่คีวามเพยีงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการเคารพสทิธิ

และความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี จะเป็นปจัจยัส าคญัทีช่่วยเสรมิสรา้งใหอ้งคก์รมี

ภูมคิุม้กนัทีด่แีละสรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างสมดุล และยัง่ยนืในระยะยาว คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดใหม้ี

นโยบายการก ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุก คนยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานโดยมสีาระใจความส าคญัคอื 

 1. กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ทีจ่ะน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงาน ไปปฏิบตัิในการด าเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ  
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 2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 

ซื่อสตัย ์สุจรติ โดยปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทัฯ และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. ด าเนินการใหโ้ครงสรา้งการจดัการของกลุ่มบรษิทัฯ มกีารก าหนดอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของ คณะกรรมการแต่ละคณะ และผูบ้รหิารอย่างชดัเจน 

 4. ด าเนินการใหม้รีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมรวมถงึการ

มรีะบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้

 5. ด าเนินการใหม้กีารเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัอย่างเพยีงพอ เชื่อถอืได ้และทนัเวลา ตราบเท่าทีไ่ม่

กระทบ ต่อประโยชน์อนัชอบธรรมของกลุ่มบรษิทัฯ 

 6. ตระหนักและเคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของ ของผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัติ่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั  

 7. ด าเนินการโดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 8. มุ่งมัน่สู่ความเป็นเลศิในการด าเนินธุรกจิ โดยยดึมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยการรบั

ฟงัและ ทบทวนตนเอง เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการบรหิาร และสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่ทีีสุ่ดอยู่เสมอ 

 9. ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม สรา้งจติส านึกอนัดงีาม ปฏบิตัติ่อพนักงานดว้ยความเป็นธรรม ตลอดจน

มุ่งมัน่ ในการพฒันา และยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 10. ต่อต้านการทุจรติ การคอร์รปัชัน่ ไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา เคารพต่อกฎหมาย และสทิธิ

มนุษยชน  

 11. ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบ และมเีหตุผล โดยยดึถอืประโยชน์

ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นทีต่ัง้ 

 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบติั  

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯในฐานะผู้น า

องคก์รท่ีสร้างคณุค่า ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน  

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะ

ผู้น าองค์กร เพื่อดูแล รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยี โดยก าหนดยุทธศาสตร์และทศิทางการ

ด าเนินธุรกิจทัง้ในปจัจุบนัและในระยะยาว ก าหนดกระบวนการตรวจสอบ และการก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิ

ของกลุ่มบรษิทัฯเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหอ้งคก์ร สู่ความยัง่ยนื  
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หลกัปฏิบติั 1.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารก าหนดวสิยัทัศน์และพนัธกจิของบรษิทั เพื่อใหก้รรมการบรษิทั 

ผูบ้รหิาร และพนักงานม ีจุดมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัใหม้กีารทบทวนทุกปี 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน และงบประมาณของกลุ่ม

บรษิัทฯ โดยจดัให้มกีารแสดงความคดิเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อร่วมกนัก าหนดทศิทางองค์กรผ่านการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิาร ระหว่าง คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทุกปี 

2. ก าหนดใหม้กีารทบทวนวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกไตรมาสและทุกปี เพื่อตดิตามใหฝ้า่ย

จดัการ ปฏบิตัติามแผนงานใหเ้ป็นไปตามทศิทางและกลยุทธอ์งคก์ร 

3. จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจดัการอย่างอิสระ เพื่อก าหนดกรอบทิศทางองค์กร และ 

เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัสถานการณ์ทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ 

4. ใหค้ าแนะน าขอ้คดิเหน็ และแนวทางบรหิารจดัการกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใชใ้นการจดัท าแผนงานทีช่ดัเจน ตลอดจน 

การจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกลุ่มบรษิทัฯ 

5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทศิทางการด าเนินงานใหพ้นักงานทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์รรบัทราบ  

 ผูบ้รหิาร: ผ่านการประชุม  

  พนักงาน: ผ่านการประชุม / ประชาสมัพนัธ ์/ ระบบฐานขอ้มลู intranet 

6. มกีารตดิตามและประเมนิผล โดยก าหนดใหฝ้า่ยจดัการรายงานผลการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการบรหิาร เป็น

ประจ ารายเดอืน และรายไตรมาส เทยีบกบัแผนธุรกจิและเป้าหมายพรอ้มทัง้วเิคราะหห์าสาเหตุและแนวทางในการ

ด าเนินการปรบัปรุงและแกไ้ขเมื่อผลลพัธท์ีไ่ดแ้ตกต่างจากเป้าหมายทีว่างไวอ้ย่างมนัียส าคญั 

หลกัปฏิบติั 1.2  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทส าคญัในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรในทุก ๆ 

ดา้น ส่งเสรมิและ สนับสนุนใหก้ลุ่มบรษิทัฯมกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีสามารถแข่งขนัไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่ี

โดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว ม ีจรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี 

เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่แวดล้อม สามารถปรบัตวัได้ภายใต้ปจัจยัการ

เปลีย่นแปลง เพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. ก าหนดความส าเร็จของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบรษิัทฯค านึงถึงจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและ 

สิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิ โดยพจิารณาและอนุมตักิารก าหนดนโยบายการ

จดัการดา้น สิง่แวดลอ้ม นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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2. คณะกรรมการบรษิัทฯมบีทบาทส าคญัในการสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ในจริยธรรม โดย 

คณะกรรมการบรษิทัประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการด าเนินการและปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี

3. คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารจดัใหม้นีโยบายส าหรบักรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทีแ่สดงถงึหลกัการ 

และแนวทางในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยใหม้กีารจดัท าและพจิารณาอนุมตันิโยบายการก ากบัดแูล

กจิการทีด่ ีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารก ากบัดแูลใหม้กีารสื่อสารเพื่อใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ 

มกีลไกเพยีงพอทีเ่อื้อใหม้กีารปฏิบตัจิรงิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดตีดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวน

นโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจ า 

5. การปรบัตวัภายใต้ปจัจยัการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบรษิัทฯ เฝ้าระวงัและติดตามข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิและวกิฤตอื่นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ โดย

ก าหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบัระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ส่งเสรมิใหก้าร

บรหิารความเสีย่งเป็นหนึ่งในวฒันธรรม ของกลุ่มบรษิทัฯ และมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของบรษิทั โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากบั

ดแูลการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั 1.3  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมหีน้าทีดู่แลใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจรติต่อกลุ่มบริษัทฯ และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของกลุ่มบรษิทัฯ ประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. กรรมการบรษิัทฯ และผู้บรหิารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ โดยพจิารณา 

ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯดแูลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบหรอืกลไกอย่างเพยีงพอทีจ่ะมัน่ใจได้ว่าการด าเนินงานของกลุ่ม

บรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้

มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญัใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

หลกัปฏิบติั 1.4  

 คณะกรรมการบรษิทัฯเขา้ใจขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ รวมทัง้ก าหนด หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหฝ้่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลใหฝ้่ายจดัการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลัน่กรองงานทีส่ าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
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2. คณะกรรมการบรษิัทฯจดัท ากฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่ 

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อใชอ้้างองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุกคน และก าหนดใหม้กีาร

ทบทวนกฎบตัร เป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯไดม้อบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่ฝา่ยจดัการ และก าหนดใหม้กีารตดิตาม งาน

ทีม่อบหมาย 

 1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ 

 2) อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของฝา่ยจดัการ  

 3) คู่มอือ านาจด าเนินการหรอืระเบยีบอนุมตัโิดยจดัใหม้กีารทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

หลกัปฏิบติั 2    ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  

หลกัปฏิบติั 2.1  

 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ 

(objectives) เป็นไปเพื่อ ความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัการสรา้งคุณค่าใหก้ลุ่มบรษิทั

ฯ ลูกคา้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯรบัผดิชอบดแูลใหม้วีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั (objectives) ทีช่ดัเจน เหมาะสม สามารถ

ใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการก าหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทาง 

เดยีวกนั โดยก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมของบรษิทัฯทีส่ะทอ้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ ผูม้ส่ีวนได้

เสยี และสงัคมควบคู่กนัไป โดยพจิารณาถงึ  

 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปจัจัยต่าง ๆ รวมทัง้การน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม  

 2)  ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

 3)  ความสามารถในการแขง่ขนั ความช านาญ โอกาส/ความเสีย่งทางธุรกจิ 

3.คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้กีารสื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกลุ่ม บรษิทัฯอยู่

ในจติส านึกของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 หลกัปฏิบติั 2.2  

 คณะกรรมการบรษิทัฯก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย และกลยุทธใ์นระยะกลาง 

และ/หรอื ประจ าปี ของกลุ่มบรษิทัฯน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั โดยมกีารน านวตักรรมและ

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม ปลอดภยั  
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แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1.  คณะกรรมการบริษัทฯก ากับดูแลให้การจดัท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ 

เป้าหมายหลกัของกลุ่มบริษัทฯ โดยค านึงถึงปจัจยัแวดล้อมของกลุ่มบรษิัทฯ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่

ยอมรบัไดแ้ละสนับสนุนใหม้กีารจดัท าหรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธอ์ย่างสม ่าเสมอ 

2. คณะกรรมการบริษัทฯก ากับดูแลให้การก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ปจัจยัความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปจัจยัทีอ่าจมผีลต่อการ

บรรลุเป้าหมาย หลกัของกลุ่มบรษิทัฯ  

  1) ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมส่ีวนร่วม หรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีกบักลุ่มบรษิทัฯ อย่างชดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัฯ เขา้ถงึขอ้มลู หรอืความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่

ละกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้ง ใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด  

  2) ระบุผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก 

  3) ระบุความคาดหวงัของผู้มส่ีวนไดเ้สยี เพื่อน าไปวเิคราะห์ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อ

กลุ่มบรษิทัฯและ ผูม้ส่ีวน ไดเ้สยี โดยจดัล าดบัความส าคญัมาด าเนินการใหเ้กดิผล 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯก ากบัดูแลใหม้กีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้ใน

การสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยอยู่บนพืน้ฐานของความ

รบัผดิชอบต่อ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดเป้าหมาย โดยค านึงถงึความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและศกัยภาพ 

ของกลุ่มบรษิทัฯทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

5. คณะกรรมการบรษิทัฯก ากบัดแูลใหม้กีารสื่อสารวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและแผนงานประจ าปีใหท้ัว่ทัง้องคก์ร 

6. คณะกรรมการบรษิทัฯก ากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและควบคุมการด าเนินงานทีเ่หมาะสม และตดิตามการ

ด าเนินการตามแผนงานประจ าปี 

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัฯท่ีมีประสิทธิผล  

หลกัปฏิบติั 3.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯรบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ

ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัฯทีม่คุณสมบตั ิ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบักลุ่มบรษิทัฯ ไม่จ ากดัเพศ

มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนด และมกีรรมการบรษิทัฯทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ใน

ธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีก่ลุ่มบรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิอยู่ 
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2. คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาจ านวนกรรมการบรษิทัทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของธุรกจิ 

3. คณะกรรมการบรษิัทฯมสีดัส่วนระหว่างกรรมการบรษิัทฯที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการบรษิทัที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 

สะท้อนอ านาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้

ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตาม

หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย รวมทัง้ดูแลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกบัคณะกรรมการบรษิทัฯทัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธภิาพและแสดง

ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทั ทีม่คีวาม

หลากหลาย และขอ้มลูกรรมการอาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารง

ต าแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ และการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปี 

และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

หลกัปฏิบติั 3.2  

 คณะกรรมการบรษิทัฯเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการบรษิทัฯและดแูลใหม้ัน่ใจ

ว่าองค์ประกอบและการ ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทฯเอื้อต่อการใช้ดุลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีิสระ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ 

1. คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดว่าประธานกรรมการบรษิทัตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 

2. ประธานกรรมการบรษิทัฯและกรรมการผูจ้ดัการ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบแยกจากกนัอย่างชดัเจน เพื่อไม่ให ้

คนใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั ดงันี้  

  1) ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมหีน้าที่

อย่างน้อยครอบคลุม ในเรื่องดงัต่อไปนี้  

   (1) เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

   (2) เป็นประธานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  

   (3) เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีค่ะแนนเสยีงเท่ากนั  

   (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และก าหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยหารอื กบักรรมการผูจ้ดัการ และมมีาตรการทีดู่แลเรื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็น

วาระการประชุม  

   (5) ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ

บรษิทัฯเป็นไปอย่างม ีประสทิธภิาพ  

   (6) ดแูลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการบรษิทัฯทุกคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิวฒันธรรม

องคก์รทีม่จีรยิธรรม และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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   (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการบรษิทัจะอภปิราย ประเดน็ส าคญัอย่างรอบคอบ ส่งเสริมใหก้รรมการบรษิทัฯมกีารใชดุ้ลพนิิจที่

รอบคอบ ใหค้วามเหน็ ไดอ้ย่างอสิระ  

   (8) เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการบรษิทัฯทีเ่ป็นผูบ้รหิารและ

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็น ผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการ  

 2.  กรรมการผูจ้ดัการมอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯก าหนด 

3. ในกรณีทีป่ระธานกรรมการบรษิทัและกรรมการผูจ้ดัการเป็นบุคคลคนเดยีวกนั บรษิทัมมีาตรการดงันี้ 

    (1). ในกรณีที่ประธานกรรมการบรษิัทฯหรอืกรรมการผู้จดัการมีส่วนได้เสีย 

จะตอ้งออกจากหอ้งประชุมและไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  

   (2) รองประธานกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มี

รองประธานกรรมการบรษิทัฯหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหเ้ลอืกกรรมการบรษิทัท่ านใดท่าน

หนึ่งทใหท้ าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม  

4. คณะกรรมการบรษิทัฯไม่ไดก้ าหนดจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ ในกรณีทีก่รรมการอสิระม ีการ

ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกนิ 9 ปีนับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก คณะกรรมการ

บรษิทัฯจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจ าเป็นดงักล่าว  

5. คณะกรรมการบรษิทัฯแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มลู และ เสนอ

แนวทางการด าเนินการเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

6. คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้กีารเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการบรษิทัฯแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา และรายงาน

ผลการปฏบิตังิาน ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

หลกัปฏิบติั 3.3  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษิทั มกีระบวนการที่

โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให ้ไดค้ณะกรรมการบรษิทัฯทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ  

2. คณะกรรมการสรรหาฯจดัใหม้กีารประชุม เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคล เพื่อใหไ้ด ้กรรมการ

บรษิทัทีม่คีุณสมบตั ิมคีวามรูค้วามช านาญทีเ่หมาะสม  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล เพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ  
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หลกัปฏิบติั 3.4  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสมกบัความ

รบัผดิชอบและจูงใจ ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ น าพาองค์กรใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

โดยเสนอโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯใหผู้ถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตั ิ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  

2. ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัทฯสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ และความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) 

ของกรรมการบรษิทัฯแต่ละคน โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั  

3. ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ รวมถงึสทิธปิระโยชน์อื่น  

4. คณะกรรมการบรษิัทฯ เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท ที่สะท้อนถึง 

ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน  

หลกัปฏิบติั 3.5  

 คณะกรรมการบรษิัทฯก ากบัดูแลให้กรรมการบรษิัททุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละจดัสรรเวลา อย่างเพยีงพอ  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้คีู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหก้รรมการบรษิทัฯเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่อง

ตน  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารเปิดเผยการด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการบรษิทั  

3. ในกรณีทีก่รรมการบรษิทัฯด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรือมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน 

กจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน ตอ้งรายงานใหป้ระธาน

กรรมการบรษิทัฯ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ  

4. กรรมการบรษิทัแต่ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ

ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปียกเวน้กรณีทีม่เีหตุจ าเป็น 

 5. คณะกรรมการบรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชีย่วชาญของกรรมการบรษิัทแต่ละคนนัน้

ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการบรษิทัด ารงต าแหน่ง ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัฯ จงึไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัฯในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

หลกัปฏิบติั 3.6  

 คณะกรรมการบริษัทฯก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการ

ด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีก่ลุ่มบรษิทัฯไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่

ละแห่ง  
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แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อยซึง่รวมถงึ  

 1) การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร หรอื ผู้มอี านาจควบคุมในบรษิทัย่อย 

ทมีผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัทีร่่วมลงทุนเป็นผูพ้จิารณากรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารในกลุ่ม ทีม่คีวามรู ้

ความสามารถและมคีวามช านาญในธุรกจินัน้เขา้ไปเป็นตวัแทนในฐานะผูร้่วมทุนหรอืตามสญัญาร่วมทุน  

 2) ก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ 1) 

และใหต้วัแทน ของบรษิทัฯดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัย่อย และในกรณีทีบ่รษิทัย่อย

มีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทฯควรก าหนดนโยบายให้ตัวแทนท าหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อ

ผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่  

 3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการท ารายการ

ต่าง ๆ เป็นไป อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

 4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท ารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง

กนั การได้มา หรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ การท ารายการอื่นที่ส าคญั การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิ

บรษิทัย่อย เป็นตน้  

2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมนีัยส าคญั คณะกรรมการบริษัทฯควรดูแลให้มกีารจัดท าสญัญาร่วมทุน 

(Shareholders’ Agreement) หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกี่ยวกบัอ านาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวน

ร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท างบการเงนิ

ของบรษิทัไดต้ามมาตรฐาน และก าหนดเวลา  

หลกัปฏิบติั 3.7  

 คณะกรรมการบรษิัทฯจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ

บรษิทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย โดยน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาการปฏบิตัหิน้าที ่ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน เช่น ประเมนิผลทัง้คณะ ประเมนิผลรายบุคคล และ

เปิดเผยผลการประเมนิไวใ้นรายงานประจ าปี[อนัน้ีผมท าแลว้ในปีนี้แต่คดิว่าไม่ส าเรจ็ครบั]  

3. คณะกรรมการบริษัทฯ น าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อย  
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หลกัปฏิบติั 3.8  

 คณะกรรมการบรษิัทฯก ากบัดูแลให้กรรมการบรษิัทแต่ละคนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั

บทบาทหน้าที ่ลกัษณะ การประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการบรษิทัฯทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้ง ทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1.บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯใหม่ จะไดร้บัการปฐมนิเทศ  

 - แนะน าขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่9 

 - ทศิทางการด าเนินธุรกจิ (วตัถุประสงค ์เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร)  

 - บทบาทหน้าที ่ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นของกรรมการบรษิทั  

2. กรรมการบริษัทฯจะได้รบัการพฒันาความรู้และการอบรมที่จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงาน 

ประจ าปี  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้ม ที่

เกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ  

หลกัปฏิบติั 3.9 

 คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นไปดว้ย

ความเรยีบร้อย สามารถ เขา้ถึงขอ้มูลทีจ่ าเป็น และ มเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ทีจ่ าเป็น และ

เหมาะสมต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน ของคณะกรรมการบรษิทัฯ  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้กีารก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ

บรษิทัสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุม  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาก าหนดจ านวนครัง้ของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้กีลไกใหก้รรมการบรษิทัและฝา่ยจดัการเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯเขา้ สู่

การประชุม  

4. คณะกรรมการบรษิัทฯดูแลใหม้กีารจดัส่งเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการบรษิทัฯ เป็นการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 7 วนั ก่อนวนัประชุม  

5. คณะกรรมการบรษิทัฯสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ ัดการและผูบ้รหิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อให ้

สารสนเทศ รายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยตรง  

6. คณะกรรมการบริษัทฯเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานุการบริษัท หรือ 

ผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการบรษิทัฯอาจจดั

ใหม้คีวามเหน็อสิระ จากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั  
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7. คณะกรรมการบรษิัทฯจดัให้กรรมการบรษิัทฯที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเอง ตามความ

จ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่าง ๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ยและควรแจง้ให้

กรรมการผูจ้ดัการ ทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

8. คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรพัย ์และจดัใหม้กีารฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร  

หลกัปฏิบติั 4.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้กีารสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี 

คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการดแูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ก ากบัดูแลใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสูง และรายงานแผนสบื

ทอดต าแหน่ง ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

4. คณะกรรมการบรษิทัฯส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสูงไดร้บัการอบรมและพฒันา 

เพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน  

5. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและผู้บรหิารระดบัสูงมหีน้าทีร่ายงานการเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัฯหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัอื่นต่อประธานกรรมการบรษิทัฯและประธานกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

โดยรายงานผ่าน เลขานุการบรษิทั  

หลกัปฏิบติั 4.2  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผล

ทีเ่หมาะสม  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  

 -  ผลประโยชน์ระยะสัน้ เช่น เงนิเดอืน เงนิอุดหนุน เงนิบ าเหน็จ โดยพจิารณาจากผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ 

 - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี เงนิตอบแทนการเกษยีณอายุ ESOP 
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2. คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้สื่อสารกับ 

กรรมการผูจ้ดัการเพื่อรบัทราบผลการประเมนิ ดงันี้  

 -  ผลการด าเนินงานในรอบปี เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายและผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 

 - สภาพคล่องทางการเงนิของบรษิทั สภาวะเศรษฐกจิ เปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทเดยีวกนั  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงู และบุคลากรของกลุ่มบรษิทัฯ ให ้

สอดคลอ้งกบัหลกัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

 

หลกัปฏิบติั 4.3  

 คณะกรรมการบรษิัทฯเขา้ใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถ้ือหุ้นทีอ่าจมผีลกระทบต่อ

การบรหิารและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

กลุ่มบรษิทัฯไม่มขีอ้ตกลงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ 

หลกัปฏิบติั 4.4  

 คณะกรรมการบรษิทัฯตดิตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ 

ประสบการณ์และ แรงจงูใจทีเ่หมาะสม  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรพัยากรบุคคลและ

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 - โครงสรา้งองคก์รและค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  

 - แผนการพฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีเพื่อดูแลใหพ้นักงานมกีารออมอย่างเพยีงพอส าหรบั

รองรบัการเกษยีณ  

หลกัปฏิบติั 5  การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

หลกัปฏิบติั 5.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อให้เกดิมูลค่าแก่

ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งมลูค่ามาตรฐานสนิคา้ บรกิาร หรอืกระบวนการ ท างาน 

เชื่อมโยงเขา้กบัแนวทางและกลยุทธข์องบรษิทั  
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2. คณะกรรมการบรษิัทฯส่งเสรมิการพฒันาต่อยอดนวตักรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปจัจยัแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลง 

รวมทัง้ปรบัปรุงกระบวนการผลติ กระบวนการท างาน การร่วมพฒันานวตักรรมกบัคู่คา้ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพใน

การแขง่ขนั  

 

หลกัปฏิบติั 5.2  

 คณะกรรมการบรษิัทฯติดตามดูแลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม ไม่ละเมดิสทิธขิองผู้มส่ีวนได้เสยี เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัทีเ่ป็นไปดว้ย ความยัง่ยนื และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operation Plan)  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯตระหนักและเคารพในสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ โดยค านึงถงึสทิธติามกฎหมาย 

หรอืขอ้ตกลงทีม่กีบักลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสทิธดิงักล่าว ไดร้บัการคุม้ครองและการปฏบิตัิอย่างเป็นธรรม

และเท่าเทยีมกนัจงึไดก้ าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม ตลอดจนค านึงถงึ 

ชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อการ พฒันาอย่างยัง่ยนื ต่อต้านการทุจรติ การคอร์รปัชัน่ ไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญา รวมถงึการเคารพต่อสทิธมินุษยชน  

2. คณะกรรมการบริษัทฯสนับสนุนให้จดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 

ประจ าปี  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯด าเนินการใหม้ชี่องทางและขัน้ตอนทีผู่ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีน 

ในเรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อกลุ่มบรษิทัฯ ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิหรอืเรื่องทีไ่ม่ไดร้บัความ

เป็นธรรม  

4. คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบาย หรอืแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรอืผู้แจง้เบาะแส ใน 

เรื่องทีอ่าจท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อกลุ่มบรษิทัฯ หรอืเรื่องทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรม โดยกลุ่มบรษิทัฯไดก้ าหนดไว้

ใน จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและจรรยาบรรณ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

หลกัปฏิบติั 5.3  

 คณะกรรมการบรษิัทฯติดตามดูแลการจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยค านึงถงึ ผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อความยัง่ยนื  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มกีารทบทวนและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ  

2. สรา้งวฒันธรรมองคก์รและสรา้งจติส านึกใหพ้นักงานทุกระดบั เกดิความร่วมมอืและความรบัผดิชอบในการจดัการ

สิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิง่แวดลอ้ม  
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4. ส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดล้อมตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการบ าบดัและฟ้ืนฟู การ

ทดแทน การเฝ้าระวงัดแูลและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  

5. มรีะบบคดัเลอืกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานทีด่ าเนินธุรกจิเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

6. ส่งเสรมิการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

หลกัปฏิบติั 5.4  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิและ

พฒันาการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้พยีงพอต่อการด าเนินธุรกจิ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

หลกัปฏิบติั 6.1  

 คณะกรรมการบริษัทฯจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มี

ประสทิธผิล สอดคลอ้งกบั กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหก้รรมการบรษิทัมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ 

2. คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

 -  ก าหนดนโยบาย และจดัใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัฯ 

 -  ส่งเสรมิใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมส าคญัของกลุ่มบรษิทัฯ 

 -  กลุ่มบริษัทฯมกีารบรหิารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความส าคญักับสญัญาณ

เตอืน ภยัล่วงหน้า  

 -  ตดิตาม ดแูล ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในกล่มบรษิัทฯ โดยมสีาย

การรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่อไปนี้ 

 - สอบทานใหก้ลุ่มบรษิทัฯมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

 - ทบทวนและก าหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับความผิดปกติที่มี

นัยส าคญั 
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หลกัปฏิบติั 6.2  

 คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและเป็นอสิระ  

 

 

 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน 

ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมกาก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2. คณะกรรมการบรษิัทฯได้จดัท ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง ขอบเขต 

อ านาจหน้าที ่เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าทีไ่วอ้ย่างชดัเจน 

หลกัปฏิบติั 6.3  

 คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารก าหนดนโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์ที่

อาจเกิดขึ้นได้ระหว่าง กลุ่มบริษัทฯ กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูลและโอกาส ของกลุ่มบรษิทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มคีวามสมัพนัธ์เกีย่ว

โยงกบักลุ่มบรษิทัฯ  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิัทฯก ากบัดูแลให้มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 

และวธิปีฏบิตัใินการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (integrity) และความพร้อมใชข้องขอ้มูล 

(availability) รวมทัง้การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้

คณะกรรมการบรษิทัฯดแูลใหก้รรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปฏบิตัติามระบบ การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแล

ใหม้แีนวทางและวธิปีฏบิตั ิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู

ตามที ่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญัโดยผูม้ส่ีวนได้

เสยีไม่มส่ีวนร่วมในการ ตดัสนิใจ  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดใหก้รรมการบรษิทัฯรายงานการมส่ีวนได้เสยี ก่อนการพจิารณาวาระการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม โดยกรรมการบรษิทัฯทีม่ส่ีวนไดเ้สยีออกจากหอ้งประชุม

และไม่มสีทิธอิอก เสยีงในวาระนัน้  
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หลกัปฏิบติั 6.4  

 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ โดยจัดท า

นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ โดยสื่อสารใหทุ้กระดบัของกลุ่ม

บรษิทัฯและต่อบุคคลภายนอก  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯจดัใหม้คีู่มอืนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งกรรมการบรษิทั ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าที่ปฏิบตัติามรวมถึงการสนับสนุน

กจิกรรมทีส่่งเสรมิ และปลูกฝงัใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และ

ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนผ่านเวบ็ไซต ์และรายงานประจ าปีของกลุ่มบรษิทัฯ  

หลกัปฏิบติั 6.5  

 คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดใหม้กีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีน และการด าเนินการกรณีมี

การชีเ้บาะแส  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. ก าหนดการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้นหวัขอ้ จรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ 

คอรร์ปัชัน่ ซึง่อยู่ในนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และขอ้ปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  

หลกัปฏิบติั 7.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบในการดแูลใหม้รีะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิ 

และการเปิดเผยขอ้มูล ส าคญัต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา และให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึง 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั นัก

ลงทุนสมัพนัธแ์ละผูเ้กีย่วขอ้ง  

2. การใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัฯไดม้กีารจดัท ารายงาน ความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯต่อรายงานทางการเงนิ  
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3. คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ

สะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ ค าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management 

Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาสหรอืประจ าปี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั และผูบ้รหิาร ฯไดป้ฏบิตัแิละเปิดเผยตาม หลกัเกณฑ์

ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

หลกัปฏิบติั 7.2  

 คณะกรรมการบริษัทฯติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และ

ความสามารถในการช าระหนี้ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้ฝ่ายจดัการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อ

รายงาน ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯอย่างสม ่าเสมอ หากเริม่มสีญัญาณบ่งชี้ถงึปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิและ

ความสามารถในการช าระหน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯร่วมกบัฝา่ยจดัการหาวธิกีารแกไ้ขโดยเรว็  

2. การอนุมตักิารท ารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัฯมัน่ใจว่า 

การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ

ความสามารถในการช าระหนี้ 

หลกัปฏิบติั 7.3  

 ในภาวะทีก่ลุ่มบรษิทัฯประสบปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัฯมัน่ใจว่า 

กลุ่มบรษิทัฯมแีผนหรอืกลไกอื่นใน การแกไ้ขปญัหา โดยค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. กลุ่มบรษิทัฯประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู กรณีทีก่ลุ่ม

บรษิทัฯประสบปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัฯมกีารตดิตามดแูลอย่างใกลช้ดิ  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯดูแลใหก้ลุ่มบรษิทัฯก าหนดแผนการแก้ไขปญัหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรม

ต่อ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีรวมถงึเจา้หน้ีตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปญัหา โดยฝา่ยจดัการตอ้งรายงานอย่างสม ่าเสมอ  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯมัน่ใจว่า การพจิารณาตดัสนิใจในการแกไ้ขปญัหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบติั 7.4  

 คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม  
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แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏิบตัิตามกฎหมาย จรยิธรรมในการ

ด าเนินธุรกจิและจรรยาบรรณกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัิ

ต่อพนักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมถงึการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน ความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อม โดย ค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ทัง้นี้อาจ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องส าคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะน าไปสู่การสรา้งคุณค่าแก่

กจิการอย่างยัง่ยนื  

 

หลกัปฏิบติั 7.5  

 คณะกรรมการบริษัทฯก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รบัผดิชอบงานนัก

ลงทุนสมัพนัธ์ ท าหน้าที ่สื่อสารกบัผูถ้ือหุน้ ผู้มส่ีวนได้เสยี นักลงทุน นักวเิคราะห์หรอืสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม 

เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นผูม้คีวามเขา้ใจธุรกจิของกลุ่ม

บรษิทัฯเป็นผูส้ื่อสารและเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกในช่องทางทีเ่หมาะสม  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯก ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

หลกัปฏิบติั 7.6  

 คณะกรรมการบรษิทัฯส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

  คณะกรรมการบรษิัทฯจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่าน

ช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น  

หลกัปฏิบติั 8.1  

 คณะกรรมการบรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของกลุ่ม

บรษิทัฯ 

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯตระหนักและเคารพในสทิธแิหง่ความเป็นเจา้ของของผูถ้อืหุน้ ไม่มกีารกระท าใด ๆ อนั เป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจน

สนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผูถ้อืหุน้ในประเทศหรอืต่างประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผู้
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ถือหุ้นรายย่อย หรอืผู้ถือหุ้นประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน ทัง้สทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุน้ สทิธใินการเขา้ถงึ

สารสนเทศอย่างเพยีงพอและทนัเวลา และสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่อก าหนดทศิทางการด าเนิ นงาน

และตดัสนิใจในเรื่องทีม่ผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดใหว้าระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมาย ที่

เกีย่วขอ้ง รวมทัง้มคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชื่อ 

บุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

4. คณะกรรมการบรษิทัฯเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผู้

ถอืหุน้  

5. คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจดัท าเป็นฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มบรษิัทฯ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุม  

6. คณะกรรมการบรษิทัฯสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธขิองตนในฐานะผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัส่งหนังสอืบอกกล่าว

นัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพจิารณาล่วงหน้า ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

7. คณะกรรมการบรษิทัฯปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั โดยหุน้ประเภทเดยีวกนัมสีทิธ ิ

ออกเสยีงเท่าเทยีมกนั เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  

8. คณะกรรมการบรษิทัฯสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น เขา้

ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผูถ้ือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการ

ลงคะแนนเสยีงได ้และ เสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้  

หลกัปฏิบติั 8.2  

 คณะกรรมการบริษัทฯดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี

ประสทิธภิาพและผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดวนั เวลา สถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯดแูลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ 

3. คณะกรรมการบรษิทัฯส่งเสรมิการน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้  

4. คณะกรรมการบรษิทัฯก าหนดแนวทางในการประชุมผูถ้อืหุน้ ไวด้งันี้  

 1) ประธานกรรมการบรษิทัเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

 2) ไม่มกีารเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้า  
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 3) กรรมการบรษิทั ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารสูงสุดทางดา้นบญัชแีละการเงนิ 

และ ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งเขา้ร่วมการประชุม  

 4) ก่อนเริม่การประชุม มกีารแจง้จ านวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

และ ผูถ้อืหุน้ ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง  

 5) วาระการเลอืกตัง้กรรมการบรษิทัฯ จดัใหม้กีารลงมตเิป็นรายบุคคล  

 6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตั ิ 

 7) มกีารใชบ้ตัรลงคะแนน รวมทัง้มบีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน  

หลกัปฏิบติั 8.3  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อื

หุน้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง และครบถว้น  

แนวปฏิบติัของกลุ่มบริษทัฯ  

1. คณะกรรมการบรษิทัฯเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ภายในวนัท าการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซตข์องกลุ่มบรษิทัฯ  

2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลใหม้กีารจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอน การลงคะแนน 

รายชื่อกรรมการบรษิัท กรรมการชุดย่อยและผู้บรหิารทีม่าประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

พรอ้มค าถาม ค าตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

3. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดูแลใหม้กีารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

ก าหนด 
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9.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจของกลุ่มบริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 9.3.1 ความรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกลุ่มบรษิทัฯกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ในการ

สรา้งเสรมิผลการด า เนินงานของกลุ่มบรษิทัฯโดยส่งเสรมิใหเ้กิดความร่วมมอืและดูแลผูม้ส่ีวนได้เสยีตามสทิธทิี่ม ี

ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งผู้มส่ีวนได้เสยีของกลุ่มบรษิัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน 

ชุมชนและสงัคม สิง่แวดลอ้ม และภาครฐั 

  (1) ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบรษิทัฯปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สุจรติ เพื่อสรา้ง

ผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1.เคารพในสทิธแิห่งความเป็นเจา้ของ และปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 

 2.ด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซึ่งจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจ

ต่อผูถ้อืหุน้ อนัจะน าไปสู่ความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 3. มกีารพฒันากจิการของกลุ่มบรษิทัฯใหเ้จรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้อื

หุน้อย่างเหมาะสม 

 4. รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทัง้

สารสนเทศทีร่ายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีและสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง

สารสนเทศของบรษิทั 

 5. จัดให้มีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯต่อรายงานทางการเงินใน

รายงานประจ าปี 

 6. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอื เสนอชื่อ

บุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

 7. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ผูถ้อืหุน้ 

 8. เผยแพร่หนังสอืบอกกล่าวนัดประชุมผูถ้ือหุน้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 30

วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบและศกึษาขอ้มลูก่อนการประชุม 

 9. อ านวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วนั เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็น

อุปสรรคในการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถมาร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมาร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

 10. ด าเนินการกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมเีหตุมผีล และ

เปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้น 
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 11. ปกป้องผลประโยชน์และดแูลทรพัยส์นิของกลุ่มบรษิทัฯ เสมอืนวญิญชูนพงึรกัษาทรพัยส์นิ

ของตนเอง ขจดัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 (2) ลูกค้า 

 คณะกรรมการบรษิทัฯตระหนักว่าความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ของลูกคา้เป็นกุญแจส าคญั 

อนัน าไปสู่ความส าเรจ็ของกลุ่มบรษิทัฯอย่างยัง่ยนื โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ด าเนินการพัฒนาโครงการ การบริการ การจ าหน่ายสินค้า ที่มีคุณภาพ สร้างความ

ประทบัใจมริูล้มืต่อลูกคา้ ใหเ้กดิการบอกต่อแบบปากต่อปาก และตอ้งเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 2. ด าเนินธุรกจิดว้ยความมุ่งมัน่ พฒันาโครงการและบรกิาร คดิคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิม่

คุณค่าในการอยู่อาศยัทีด่ ีมคีุณภาพใหแ้ก่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อย่างต่อเนื่อง พรอ้มกบั

การใหข้อ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการตดัสนิใจโดยไม่ปิดบงัหรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

 3. ด าเนินธุรกิจโดยยดึถอืความซื่อสตัย์ สุจรติ เป็นธรรม และไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ

ละเมิดสิทธิของลูกค้า และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

 4. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทัง้

ทางตรงและทางออ้ม 

 5. ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการ

ล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

 6. จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสาร เพื่อใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนต่อกลุ่มบรษิทัฯ และค า รอ้งเรยีน 

พงึไดร้บัการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

 

 (3) คู่ค้า 

 คณะกรรมการบรษิัทฯปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนั 

โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. มรีะบบการคดัเลอืกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มกีารด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตาม

มาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารปฏบิตัติ่อคู่คา้บนพืน้ฐานของ

การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมเสมอภาคและเคารพซึง่กนัและกนั 

 2. รกัษาความลบัหรอืข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรอื

ผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

 3. สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพฒันาและเพิ่ม

คุณค่าใหแ้ก่สนิคา้และบรกิาร เพื่อการเจรญิเตบิโตร่วมกนั 
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 4. ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มูลทีถู่กต้อง ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิดใ้หร้บี

เจรจากบัคู่คา้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

 5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ขอ้ตกลงทางการคา้ 

 (4) คู่แข่ง 

 คณะกรรมการบรษิทัฯด าเนินธุรกจิภายใต้บทบญัญตัขิองกฎหมาย โดยก าหนดเป็นนโยบาย

และแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยค านึงถงึจรยิธรรมในการ

ด าเนินธุรกจิและกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ทีก่ลุ่มบรษิทัฯเขา้ไปด าเนินธุรกจิ 

 2. ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ 

 

 (5) เจ้าหน้ี 

 คณะกรรมการบรษิทัฯยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมหีลกัการและมวีนิัย เพื่อสร้างความ

เชื่อถอืใหก้บัเจา้หนี้โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ปฏบิตัติ่อเจา้หนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 2. ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่าง ๆ ทีต่กลงกนัอย่างเคร่งครดั 

 3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนี้มัน่ใจในฐานะทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ทีด่ 

 4. เปิดเผยฐานะทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 

 5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รบีแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการ

ล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

 (6) พนักงาน 

 คณะกรรมการบรษิทัฯถอืว่าพนักงานเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาและเป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ของ

กลุ่มบรษิทัฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ปฏิบตัิต่อพนกงัานโดยเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ และ สทิธขิ ัน้พื้นฐานในการท า 

งานตลอดจนไม่เปิดเผยหรอืส่งผ่านขอ้มลูหรอืความลบัของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรอืผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง 

 2. ปฏิบตัิต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของกลุ่ม

บรษิทัฯ 

 3. ส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่กดีกนัดว้ยเหตุทางเพศ สี

ผวิ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ ความพกิาร หรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 
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 4. สนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารฝึกอบรม แลกเปลีย่นความรู ้เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรอย่างทัว่ถงึ สรา้งความมัน่คงในอาชพี และใหโ้อกาสในการเจรญิก้าวหน้าตามศกัยภาพของ

แต่ละคน 

 5. ส่งเสริมให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานและการพฒันากลุ่ม

บรษิทัฯ 

 6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความ

รบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิาน 

 7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี การประกนัสุขภาพกลุ่ม รางวลัเบีย้ขยนั เป็นตน้ 

 8. เปิดโอกาสใหพ้นักงานมชี่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข ์เกี่ยวกบัการท างาน ซึ่ง

ขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บัการพจิารณาและก าหนดวธิกีารแก้ไข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 

 9. จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อมการ

ท างานโดยค านึงถงึหลกัความปลอดภยั อาชวีอนามยั เพื่อเป็นการส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของ

พนักงาน 

 10. ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนักงานทุกระดบั ในการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม 

 (7) ชุมชนและสงัคม 

 คณะกรรมการบริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อ

ประเทศชาต ิชุมชน และสงัคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ เพื่อธ ารงรกัษาไวซ้ึ่งสงัคมและส่วนรวมที่

ดโีดยก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ไม่ด าเนินธุรกจิทีท่ าใหส้งัคมเสื่อมลง และไม่ละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่นทีอ่ยู่ร่วมในชุมชนและ

สงัคม 

 2. ปลูกฝงัจติส านึกความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวมใหเ้กดิขึน้ในกลุ่มบรษิทัฯ

และพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเนื่อง 

 3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อัน

เน่ืองมาจากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ 

 4 ส่งเสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ 

 5. ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชน 

 6. ใหก้ารสนับสนุนในกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิสาธารณะประโยชน์ 

 7. สรา้งรายไดแ้ละส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน โดยสนับสนุนการจา้งงานและผลติภณัฑช์ุมชน 
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 8. สรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีหเ้กดิขึน้ระหว่างกลุ่มบรษิทัฯกบัชุมชนและสงัคม บนพืน้ฐานของ

ความถูกตอ้งโปร่งใส เป็นธรรม 

 (8) ส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัฯด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผดิชอบทีม่ตี่อสิง่แวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

แนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดย

ค านึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม มกีารทบทวนและประเมนิผลการด าเนินงาน

อย่างสม ่าเสมอ 

 2. สรา้งวฒันธรรมองค์กรและสรา้งจติส านึกใหพ้นักงานทุกระดบั เกดิความร่วมมอืและความ

รบัผดิชอบในการจดัการสิง่แวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 3. ส่งเสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิง่แวดลอ้ม 

 4. ส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการ

บ าบัดและฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

 5. มรีะบบคดัเลอืกคู่คา้ในห่วงโซ่อุปทานทีด่ าเนินธุรกจิเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 6. ส่งเสรมิการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 (9) ภาครฐั 

 คณะกรรมการบรษิัทฯด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของภาครฐั โดยก าหนดเป็น

นโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

 1. ศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานและไม่ด า เนินการใด ๆ 

อนัเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

 2. ด าเนินการอย่างถูกตอ้ง เมื่อมกีารตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยงานของรฐั 

 3. สรา้งสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกลุ่มบรษิทัฯและภาครฐัในขอบเขตทีเ่หมาะสม 

 4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละ

ทอ้งถิน่หรอืชุมชน 

 9.3.2 ความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบรษิทัฯมนีโยบายด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิ

ดงันี้ 

 1) ด าเนินการกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างรอบคอบ เป็น

ธรรมสมเหตุสมผล มกีระบวนการทีโ่ปร่งใสในการอนุมตัเิขา้ท ารายการ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของกลุ่ม
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บรษิทัฯเป็นส าคญั กรรมการบรษิทัฯทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่มสีทิธอิอกเสยีง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน 

ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

 2) ยดึถอืประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยไม่กระท าการใด ๆ 

อนัเป็นการขดัผลประโยชน์กบักลุ่มบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่มกีารเอือ้ประโยชน์ หรอืใหส้ทิธพิเิศษแก่บุคคลใด 

 3) กรรมการบรษิัท และผู้บรหิาร ต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบุคคลที่มีความ

เกีย่วขอ้ง ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

 4) กรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานทีร่บัทราบขอ้มูลภายใน หา้ม

ท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และ

ภายหลงังบการเงนิเปิดเผยแลว้ 24ชัว่โมง 

 5) ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ มี

หน้าทีร่ายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทัต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ต่อไปไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านขอ้มูลหรือ

ความลบัของบรษิทัทีต่นเองทราบ หรอืไดร้บัทราบต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง 

 6) การเปิดเผยขอ้มูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบรษิทัทีม่อี านาจหน้าที ่อาจมกีารก าหนด

ชัน้ความลบัของขอ้มูลตามความส าคญัของขอ้มูล และการใหข้อ้มูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 9.3.3 การเลี้ยงรบัรอง การรบัหรือการให้ของขวญั 

 คณะกรรมการบรษิทัฯมุ่งหวงัใหก้ารด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯเป็นไปในทางทีม่กีารแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรบัรองหรือการรบัการเลี้ยงรบัรอง การรบัหรือการให้ของขวญั ตามธรรมเนียม

ประเพณีปฏบิตั ิเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนั เป็นสิง่อนัควรปฏบิตัติามความเหมาะสม โดยก าหนด

แนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

 1) ไม่รบั หรอืใหข้องขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง ทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจ

อย่างหนึ่งอย่างใด หากจ าเป็นต้องรบัหรอืใหข้องขวญั ของก านัล การเลี้ยงรบัรองตามประเพณีทีม่มีูลค่า

เกนิกว่าทีก่ าหกนดไวใ้นนโยบายของกลุ่มบรษิทัฯใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

 2) กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบญัชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน

ภายนอก เช่นไปเป็นวทิยากรรบัเชญิ อาจรบัเงนิสิง่ของหรอืของขวญัไดต้ามหลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐานที่

หน่วยงานภายนอกนัน้ก าหนดและใช้เป็นการทัว่ไป เช่น การไดร้บัของขวญั ของก านัล การจบัฉลากชงิ

รางวลั เป็นตน้ 
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 3) กรณีทีต่วัแทน คู่สญัญา หุน้ส่วน หรอื ผูอ้ื่นใด ทีต่้องการใหข้องขวญั ของก านัล หรอืการ

เลี้ยงรบัรอง ในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาก่อน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งในเรื่องเหล่าน้ีควรจะอยู่ภายใตง้บประมาณทีเ่หมาะสม 

 9.3.4 การต่อต้านการทุจริต การคอรร์ปัชัน่ 

 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการทุจรติการคอร์รปัชัน่ โดยก าหนดแนวทาง

ปฏบิตัดิงันี้ 

 1) สรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตังิานตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ 

 2) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและ

ถ่วงดุลการใชอ้ านาจใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงานทุจรติหรอืมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ การ

คอรร์ปัชัน่ต่าง ๆ 

 3) หา้มกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรยีกร้องหรอื

ยอมรบัซึ่งทรพัย์สนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏบิตั ิหรอืละ

เวน้การปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

 4) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท าการหรอืละเวน้การกระท าการใด ๆ ที่

ผดิกฎหมาย หรอืโดยมชิอบต่อต าแหน่งหน้าทีข่องตน 

 5) จดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะทางการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกตอ้ง 

 6) จดัให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งสามารถที่จะแจ้ง

เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้ว่าจะได้รบัการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

ตรวจสอบทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

 9.3.5 การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 คณะกรรมการบรษิทัฯมนีโยบายไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

 1) ด าเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสญัญาทีเ่กี่ยวกบัสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางปญัญา 

 2) ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปญัญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปญัญา

ดงักล่าวไปใชห้รอืใหบุ้คคลอื่นใชโ้ดยมไิดร้บัอนุญาต 

 3) เคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาของผู้อื่น ไม่ละเมดิหรอืน าผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนเวน้แต่ไดร้บัอนุญาต หรอืใหค้่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงาน 
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 4) ผลงานทีพ่นักงานไดส้รา้งสรรค ์หรอืทีเ่กดิขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่หถ้อืเป็นทรพัยส์นิทาง

ปญัญาของกลุ่มบรษิทัฯ และเมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปญัญา

ดงักล่าวคนืใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใด 

 9.3.6 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบรษิทัฯเคารพต่อสทิธมินุษยชน โดยก าหนดแนวทางไวป้ฏบิตัดิงันี้ 

 1)ไม่กระท าการใด ๆ หรอืไม่สนับสนุนกจิการทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

 2)ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ

ปฏบิตังิาน 

 3)ไม่จ ากดัความเป็นอิสระหรอืความแตกต่างทางความคดิ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมอืง

หรอืเรื่องอื่นใด ทัง้นี้พงึหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้หรอืแตกแยก 

 4)จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสาร เพื่อใหพ้นักงานหรอืผูท้ีเ่ชื่อว่าสทิธขิองตนถูกละเมดิหรอืได้รบั

การปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมสามารถรอ้งเรยีนต่อกลุ่มบรษิทัฯ และค ารอ้งเรยีนพงึไดร้บัการเอาใจใส่และ

ด าเนินการอย่างเป็นธรรม 

 9.3.7 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั โดยก าหนดแนวทางปฏบิตัิ 

ดงันี้ 

 1) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายด้านความปลอดภัย       

อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิ และ

ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่คา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี รวมถงึมกีารตรวจตดิตามและประเมนิผลดา้น

ความปลอดภยัอย่างสม ่าเสมอทัง้ในส านักงานใหญ่ และส านักงานโครงการภาคสนาม 

 2) สนับสนุนใหเ้กดิความปลอดภยัในการท างาน โดยก าหนดระเบยีบ วธิปีฏบิตั ิและมาตรฐาน

การท างานที่ปลอดภยัในการท างาน สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรบัปรุงสภาพการท างาน 

สภาพแวดลอ้ม วธิกีารท างานทีป่ลอดภยัรวมถงึการจดัเครื่องมอืและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัใหก้บั

พนักงานทัง้ในส านักงานใหญ่ และส านักงานโครงการภาคสนาม 

 3) มกีารเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจดัท า ฝึกซ้อม และปรบัปรุง

แผนฉุกเฉินอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีเพื่อป้องกันและลดความสูญเสยีต่อชวีติและทรพัย์สินของกลุ่มบรษิัทฯ 

พนักงาน คู่คา้และผูเ้กีย่วขอ้ง 

 4) สรา้งวฒันธรรมการท างานทีป่ลอดภยัทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งจะช่วยใหเ้กดิความปลอดภยัในการ

ท างาน ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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9.4 บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการการก ากบัดูแลกจิการทีไ่ด้กล่าวมาแล้วขา้งต้น

บรษิทัฯไดก้ าหนดใหม้กีารก าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการ

ชุดย่อยไวด้งันี้ 

 9.4.1. คณะกรรมการบริษทัฯ 

 1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการ 4 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเรื่องและ

เสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ ซึง่คณะอนุกรรมการแต่ละชุดมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนด

ไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด 

 1.2 คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจบรหิารบรษิทัฯ โดยปฏบิตัหิน้าทีแ่ละดแูลจดัการบรษิทัฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการและมตขิองที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยสุ์จรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐาน

ของหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 1.3 ก าหนด และตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบาย เป้าหมาย แนวทาง กลยุทธ์ทีส่ าคญั วตัถุประสงค์

ทางการเงนิ แผนงานต่าง ๆ งบประมาณและดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีไ่ดร้บั

อนุมตั ิรวมไปถงึควบคุมดแูลการบรหิารและการจดัการของฝา่ยบรหิาร หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและแผนงานทีค่ณะกรรมการไดใ้หไ้ว ้

 1.4 ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการก าหนด

ค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสบืทอดงาน 

 1.5 ใหค้วามมัน่ใจว่าระบบการบญัช ีระบบการรายงานทางการเงนิและการตรวจสอบมคีวาม

เชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

 1.6 สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสีย่ง และตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

 1.7 มอี านาจแต่งตัง้กรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เพื่อด าเนินการอย่างหน่ึง

อย่างใดหรอืหลายอย่างได ้เพื่อปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้มอี านาจแต่งตัง้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และกรรมการผู้จดัการ (Managing Director) รวมทัง้อนุมตัิขอบเขต

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) และกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) ตลอดจน

ยกเลกิ เพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอ านาจดงักล่าวได ้

 1.8 ก าหนดหรอืเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย 

 1.9 พจิารณาทบทวนและอนุมตัใินเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย เช่น วสิยัทศัน์ ภารกจิ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกจิ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย เป้าหมายทางการเงนิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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 1.10 จดัใหม้รีายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และ/หรอืของคณะกรรมการบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามที่

กฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 1.11 จดัให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาล และการปรบัใช้

นโยบายดงักล่าวอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 1.12 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

 1.13 จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการ

ปฏบิตังิานต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1.14 ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธอิย่างเป็นธรรม รวมถงึ

ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม 

 1.15 จดัให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดบัที่

เหมาะสม โดยใหค้วามส าคญัต่อสดัส่วนหรอืจ านวนของกรรมการอสิระในคณะกรรมการของบรษิทัดว้ย 

 1.16 ดแูลใหม้กีระบวนการในการจดัส่งขอ้มลูเพื่อใหค้ณะกรรมการไดร้บัขอ้มูลจากฝ่ายจดัการ

เพยีงพอทีจ่ะท าใหส้ามารถปฏบิตัติามอ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

 1.17 ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทัง้ดูแลให้มีกระบวนการ

จดัการทีช่ดัเจนและโปร่งใสเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยง

กัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ แก้ปญัหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมทัง้การใช้

สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ ในทางมชิอบและการกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้งในรายการระหว่างบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัโดยตอ้งจดัให้

มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 1.18 ก ากบัดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื 

 1.19 ให้กรรมการเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนครัง้ของการประชุมทีจ่ดัขึน้ใน

แต่ละปี 

 1.20 ใหค้วามมัน่ใจว่าโครงสรา้งและวธิปีฏบิตัติ่าง ๆ ของคณะกรรมการทีเ่ป็นอยู่ได้ปูทางไว้

ส าหรบัการก ากบัดแูลทีเ่หมาะสม และท าการเปลีย่นแปลงเมื่อจ าเป็น 

 1.21 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ านาจและพิจารณาอนุมัติเรื่องใดๆ ซึ่งจ าเป็นและ

เกี่ยวเนื่ องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ยกเว้นเรื่อง ดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการบรษิทัจะกระท าไดก้ต็่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 (ก) เรื่องใด ๆ ทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 (ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยระบุใหต้อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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 (ค) คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นใด ตามทีก่ าหนดไวใ้น

กฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิาร

อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการกไ็ด ้ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ 

ๆ ได ้ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าว จะไม่รวมถงึการมอบอ านาจหรอืการมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการหรอืผูร้บั

มอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมี

ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด ขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย รวมทัง้ก าหนดใหต้้องขอความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ที่ส าคัญ

ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งในเรื่องดงักล่าว 

 9.4.2. เลขานุการบริษทั 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 18 กันยายน 2556 มีมติก าหนดขอบเขต อ านาจ 

หน้าที่และความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิัท โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบรษิัท ให้เป็นไปตาม

มาตรา 89/15 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหเ้ลขานุการบรษิทัมอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบในการด าเนินการในนามของบรษิทัฯ หรอื

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารและจดัหาสถานทีส่ าหรบัจดัการประชุม ดงัต่อไปนี้ 

  1.1 ทะเบยีนกรรมการ 

 1.2 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจ าปีของบรษิทัฯ  

  1.3 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 2) ด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ทางทะเบยีนของบรษิทัฯ 

 3) เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บรหิารและจดัส่งส าเนา

รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่

บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

 4) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนที่จะต้องปฏิบตัิตามกฎ และระเบียบของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 5) ดูแลจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงานที่

ก ากบับรษิทัฯ ตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว 
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 6) มีหน้าที่และด าเนินการอื่นๆ ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่

เกีย่วขอ้ง รวมไปถงึการอื่นใดตามทีห่น่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืบุคคล หรอืคณะบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

หน่วยงานราชการดงักล่าวประกาศก าหนด 

 9.4.3. คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร และ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยมี

ขอบเขตอ านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 3.1.1 สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ

ประจ าปี ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใด ๆ ที่ เหน็ว่า

จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกไ็ด้ 

 3.1.2 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้

โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 3.1.3 สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 3.1.4 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามเป็นอิสระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร 

และปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายให้

ท าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอรบัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุใหญผู่ถ้อืหุน้ 

รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั ้

 3.1.5 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาอนุมตัริายการ

ดงักล่าวเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ต่อไป 

 3.1.6 หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวโยงกับกรรมการ 

ผู้บรหิาร หรอืบุคคลอื่นใด ๆ ซึ่งมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยละเมดิกฎหมาย 

และผูส้อบบญัชไีดร้ายงานเหตุการณ์ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งด าเนินการ
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โดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผูส้อบบญัชภีายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัรายงานจากผูส้อบบญัช ี

 3.1.7 มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยใหร้ายงานผลการตรวจสอบและ

สอบสวนต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

 3.1.8 มอี านาจในการแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเหน็ว่า

จ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารปฏบิตัิงานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 3.1.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้ 

 3.1.10 ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 3.1.11 ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั

ย่อย 

 3.1.12 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 3.1.13 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 3.1.14 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 3.1.15 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

 3.1.16 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที่

ตามกฎหมาย 

 3.1.17 รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายของคณะกรรมการบรษิทั 

 3.1.18 ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ

หรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัท ารายงานการปรบัปรุงแก้ไขตามกระบวนการตรวจสอบ ภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรก่อนท าเสนอคณะกรรมการบรษิทั กล่าวคอื 

 1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
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 3) การฝา่ฝืนหรอืละเมดิกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

กรณีคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาทีก่ าหนด คณะกรรมการ

ตรวจสอบ อาจรายงานผลการกระท าขา้งตน้ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 3.1.19 พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงตามที่

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบ 

 3.1.20 พจิารณาและทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

ทางธุรกจิอยู่เสมอ 

 3.1.21 สรุปภารกจิของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 3.1.22 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 (2) คณะกรรมการบริหาร 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 3.2.1 จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกจิ 

และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

 3.2.2 ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจบรหิารต่าง ๆ ของกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อขออนุมตัิ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 3.2.3 ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ 

เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกจิ และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ รวมถงึปฏบิตัใิห้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ ในเรื่องอื่น ๆ 

 3.2.4 พจิารณาอนุมตักิารใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนหรอืการด าเนินงานต่าง ๆ การกูย้มืหรอืการ

ขอสนิเชื่อใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ้าประกนั เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติ

ของบรษิทัฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ ภายในวงเงนิทีก่ าหนด ทัง้นี้ 

การกระท าดงักล่าวจะตอ้งอยู่ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืกฎหมายอื่นใดในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 3.2.5 ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและอ านาจการบรหิารจดัการ โดยใหค้รอบคลุมรายละเอยีดการ

คดัเลอืก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลกิจ้างพนักงานของบรษิัทฯ ที่เป็นคณะผู้บรหิาร หรอื

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจแทนบรษิทัฯ ทีจ่ะลงนามในสญัญา

จา้งแรงงาน 
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 3.2.6 ก ากับดูแลและอนุมตัิเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้หรอื

มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่

เหน็สมควรได ้และคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ได้ 

 3.2.7 แต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ หรอืเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3.2.8 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ  

 3.2.9 พจิารณาอนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการซื้อทรพัยส์นิอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนตามลกัษณะการ

ด าเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือจ านวน

เทยีบเท่าในสกุลเงนิอื่น (การซื้อทรพัย์สนิอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุน ได้แก่ การลงทุนในหลกัทรพัย์ตราสารทุน 

และ/หรอืตราสารหนี้ ตราสารอนุพนัธ์ และ/หรอื การซื้อที่ดนิไว้เพื่อการลงทุนต่าง ๆ หรอืเพื่อพฒันาโครงการใน

อนาคต 

 3.2.10 พจิารณาอนุมตักิารซื้อสนิคา้อนัเป็นปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ในวงเงนิไม่เกนิ 500,000,000 

บาท หรอืจ านวนเทยีบเท่าในสกุลเงนิอื่น (การซื้อสนิค้าอนัเป็นปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ได้แก่ การซื้อวสัดุก่อสรา้ง 

การจดัจา้งผูร้บัเหมา และค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งอื่น ๆ) 

 3.2.11 ใหข้อ้เสนอแนะและใหค้ าปรกึษาต่อคณะกรรมการบรษิทัฯเพื่อการตดัสนิใจดา้นธุรกิจ

ของบรษิทัฯ  

  ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ จะ

ไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะ

กรรมการบรหิาร สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรือคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักล่าว 

จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตัิรายการ

ดงักล่าว ตามที่ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งก าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่มเีงื่อนไข

ปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน  นอกจากนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรหิารนัน้ จะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ในเรื่องการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 (3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรษิทัฯมคี าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ลุ่มบรษิทัมกีาร

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate good governance) โดยเป็นการเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                   ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

                                                                    113 / 162                          แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

ด าเนินงาน สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัอย่างยัง่ยนื ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่

17กุมภาพนัธ ์2559 โดยม ีหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มดีงันี้ 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 3.3.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถงึความเสี่ยงประเภท

ต่าง ๆ ทีส่ าคญั เช่น ความเสีย่งจากการควบคุมภายใน ความเสีย่งทางการตลาด-ขาย ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง

ทางการเงนิ ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารก่อสรา้งโครงการ และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ เป็น

ตน้ 

 3.3.2 วางกลยุทธ์ใหส้อดคล้องกบันโยบายบรหิารความเสีย่งโดยสามารถประเมนิตดิตามและ

ดแูลปรมิาณความเสีย่งของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

 3.3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้บริษัทฯ 

ด าเนินการตามนโยบายบรหิารความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ก าหนดและปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

 3.3.4 ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมถงึความมี

ประสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

 3.3.5 รายงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างสม ่าเสมอในสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด  

 (4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะกรรมการบรษิัทฯในการด าเนินงานของกิจการ และ

เติบโตในลกัษณะยัง่ยืนโดยให้ความส าคญักับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสยีที่

เกีย่วขอ้งทุกฝา่ย ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการในเรื่องการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั กรรมการ

ชุดต่าง ๆ และผู้บรหิารระดบัสูง เป็นไปโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มมีติให้แต่งตัง้

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมบีทบาทและหน้าทีด่งันี้ 

 3.4.1 สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูโดยบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัจะพจิารณาคดัเลอืกตามเกณฑค์ุณสมบตัติามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทั

มหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทีเ่กี่ยวขอ้งตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด รวมทัง้พจิารณาจากปจัจยัในดา้นอื่น ๆ มาประกอบกนั เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ และความเอือ้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นต้น โดยมหีลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอน

ดงัต่อไปนี้ 

 1 คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทย และกรรมการบรษิทัจะเป็นผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ หรอืไม่กไ็ด ้
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 2 คณะกรรมการบรษิัทฯ ต้องมกีรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่

ต้องไม่ต ่ากว่า 3 คนซึ่งกรรมการอสิระถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีก

ช าระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มี

คุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 ฉบบัลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 เรื่อง 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

 3 ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 

3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก

โดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ทัง้นี้กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอกีได้ 

 4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการคดัเลอืกและเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทจะท าหน้าทีใ่นการสรรหาและคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยพิจารณา

จากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ หรอืพจิารณาจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การแต่งตัง้กรรมการใหม่

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) ทัง้นี้ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษิทัโดยใชเ้สยีงขา้งมากตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

  1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  

  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่ทัง้หมดเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอื

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 

  3) บุคคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้

ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

  5) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการเลอืกบุคคลซึ่งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทั

มหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการดงักล่าวแทนจะอยู่ในต าแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของ

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงั

เหลอือยู่ 

  6) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตาม

วาระได้ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
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เสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีง 

 3.4.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 คน โดยมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี บรษิทั

ฯ มนีโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ โดยจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้

เงนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแล้วไมน้้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไม่

รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืเป็นที่ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน

ลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

 4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่ง

อสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์าง

ธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน   

 ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพือ่

ประกอบกจิการ การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอื

รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 

รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่อ้งช าระต่ออกีฝา่ย

หนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯ หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวน

ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มี

ความสมัพนัธธ์ุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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 5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของ

ส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 

2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ 

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้ ี

อ านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  

 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

 8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 

พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด

ของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ 

หรอืบรษิทัย่อย 

 9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ 

 10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ

ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจด

ทะเบยีน 

  กรรมการอสิระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการ

ของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

  ในกรณีทีบุ่คคลทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบุคคลทีม่หีรอืเคย

มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามขอ้ 4. และ 6. คณะกรรมการ

บรษิทัอาจพจิารณาขอผ่อนผนัได ้โดยใหค้วามเหน็ทีแ่สดงว่าไดพ้จิารณาแลว้ว่า การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าว

ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลใน

หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระ ดงันี้ 
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  1. ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพี ทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าว

มคีุณสมบตัไิม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

  2. เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

  3. ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในการเสนอให้มกีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอสิระ 

  นอกจากนี้ กรรมการอสิระทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้อง

เป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบ

ทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นอื่น ๆ ประกอบดว้ย เช่น 

ประสบการณ์ในธุรกจิ ความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ และความมจีรยิธรรม เป็นตน้ 

  ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วธิกีารแต่งตัง้กรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ ซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ให้

กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราว

ออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่ อให้

กรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ

แทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนทดแทน 

 3.4.3 การสรรหากรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารโดยจะพิจารณาคัดเลือก จาก

กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ทีส่ามารถบรหิารงานในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานตามปกติธุรกิจ

และงานบรหิารของบรษิทัฯ และสามารถก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิารงาน รวมถงึ

การตรวจสอบและตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯก าหนด 

 3.4.4 การสรรหากรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชกิที่เป็นผูแ้ทนจากสายงานต่าง ๆ ทัง้ที่

เป็นระดับผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งแต่งตัง้โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้นี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยคณะกรรมการบริหารจะพจิารณาคดัเลอืก

กรรมการและผู้บริหารจ านวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พจิารณาแต่งตัง้เพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่งใหม่ทุก 2 ปี ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร

ครัง้แรกหลงัจากครบก าหนด 2 ปี ทัง้นี้ กรรมการทีค่รบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าวมสีทิธกิลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

 คุณสมบตัขิองกรรมการบรหิารความเสีย่งมดีงันี้ 

 (1) ไดร้บัแต่งตัง้จากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 (2) มคีวามรู้ ประสบการณ์ และความเชีย่วชาญในด้านธุรกิจของบรษิทั และด้านอื่น ๆ โดย

เรื่องดา้นการบญัชแีละการเงนิ 
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 (3) มวีุฒภิาวะ และความมัน่คง กลา้แสดงความเหน็ทีแ่ตกต่าง และมคีวามเป็นอสิระ 

 (4) สามารถอุทศิเวลาในการท าหน้าที ่

 3.4.5 การสรรหาผูบ้รหิาร 

   คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัทฯจะพจิารณาแต่งตัง้ผู้บรหิารจากบุคลากรที่มปีระสบการณ์และมคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารงานใน

สายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 (1) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2556 เมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2556  มมีตกิ าหนดขอบเขต 

อ านาจ และหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มอี านาจและหน้าทีเ่กีย่วกบั

การบรหิารบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย โดยตอ้งบรหิารบรษิทัฯ ตาม

แผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติและระมดัระวงั 

รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝา่ย  และใหร้วมถงึเรื่องหรอืกจิการต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี

ดว้ย 

  (ก) จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้าหมาย และการระดม

ทุนของบริษัทฯ และก าหนดอ านาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่ อคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั 

  (ข) บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

บรหิารงานทัว่ไปของบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่มให้มกีารเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกนั เพื่อให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมทัง้คู่มอืการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ และระเบยีบอ านาจอนุมตัแิละด าเนินการของบรษิทัฯ และ

บริษัทในกลุ่ม โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

  (ค) ก าหนดนโยบายในการบริหารงานทรพัยากรมนุษย์และสนับสนุนการ

ด าเนินงานในทุกส่วนงาน เพื่อใหส้ามารถพฒันาและใชศ้กัยภาพทีม่อียู่ได้อย่างเตม็ทีแ่ละมี

ประสทิธภิาพ 

  (ง) ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดประสบการณ์ท างาน การก าหนดกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทฯ และ

บรษิทัในกลุ่ม  

  (จ) บรหิารจดัการดา้นการเงนิและการใชจ้่ายงบประมาณของบรษิทัฯ ใหเ้กดิ

ประโยชน์และมปีระสทิธภิาพสงูสุด 

  (ฉ) พจิารณาแผนการลงทุนในธุรกจิต่าง ๆ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 

และคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 
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  (ช) มอี านาจในการท านิติกรรมผูกพนับรษิัทฯ ตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน

นโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัฯ เรื่องอ านาจอนุมตัิ 

   (ซ) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

  (ฌ) ปฏิบัติห น้าที่อื่น  ๆ ใดตามที่ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

   ทัง้นี้ อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที ่(ก) เป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกันที่

ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกตทิางการคา้ (ข) รายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ (ค) อาจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ง) อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารหรอืบุคคลที่มส่ีวนได้เสยีกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและ

ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืของตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่ถอืว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ านาจของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารในการพจิารณาและ

สทิธอิอกเสยีงในนิติกรรมดงักล่าวไม่ว่า โดยดุลยพนิิจของตนเองหรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าในนามของ

ตนเอง ในกรณีดงักล่าวนิตกิรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

น าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 

 (2) กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2556 เมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2556  มมีตกิ าหนดขอบเขต 

อ านาจ และหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้ 

 (ก) จดัท าแผนงานระยะยาว (3 ปี) และแผนงานระยะสัน้ (1 ปี) ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนใหแ้ผนงานระยะยาวบรรลุเป้าหมาย 

 (ข) จดัท างบประมาณและด าเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณ แผนงาน โครงการ และ

หลกัการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ 

 (ค) การจัดองค์กรและงานโดยมีอ านาจในการก าหนดโครงสร้างองค์กร การออก

กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ หนังสือเวียน การก าหนดสายการบังคบับญัชา และผงัการ

ด าเนินงาน การก าหนดตารางอ านาจอนุมัติปฏิบัติงาน และการก าหนดระดับงาน Job 

Description และ Job Specification 

 (ง) พฒันาระบบงานด้านต่าง ๆ อนัประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

ระบบการจดัการและประเมนิผลโดย KPI 

 (จ) การบรหิารทรพัยากรบุคคล โดยมอี านาจพจิารณาจา้งงาน / เงนิเดอืน / ค่าจ้าง / 

เงนิชดเชย / การพจิารณาโบนัส / ค่าตอบแทนของพนักงานในต าแหน่งตัง้แต่รองกรรมการ

ผูจ้ดัการลงมา การแต่งตัง้ ถอดถอนและโอนยา้ย สบัเปลี่ยนสายงาน การพจิารณาสวสัดกิาร

ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การ
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เสริมสร้างทกัษะและความช านาญของบุคลากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของ

บรษิทัฯ 

 (ฉ) ควบคุม ดูแลการบรหิารงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ระเบียบ ข้อตกลง ค าสัง่ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer) 

 (ช) มอี านาจในการด าเนินธุรกจิใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์นโยบาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

 (ซ) มอี านาจออก แก้ไข เพิม่เตมิ ปรบัปรุงค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อใหก้าร

ปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการ

ท างานภายในองคก์ร 

 (ฌ) ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละวนัเพื่อเตรยีมตวั และ

ป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ทัง้ปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน 

 (ญ) มอี านาจในการท านิตกิรรมผกูพนับรษิทัฯ ตามขอบเขตทีก่ าหนดไว้ในนโยบายและ

ระเบยีบวธิปีฏบิตัขิองบรษิทัฯ เรื่องอ านาจอนุมตัิ 

 (ฎ) มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกใน

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็น และเป็นการด าเนินธุรกรรมทางการคา้ปกต ิเพื่อผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ 

 (ฏ) มอี านาจด าเนินการเปิดและปิดบญัชเีงนิฝากประเภทต่างๆ กบัธนาคารและสถาบนั

การเงิน เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั 

 (ฐ) ขออนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ หรอื

เพื่อให้เ ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการบรษิทั 

 (ฑ) มอบอ านาจช่วงหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นใดทีก่รรมการผูจ้ดัการเห็นสมควรท า

หน้าที่แทนกรรมการผู้จดัการในเรื่องทีจ่ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

บรษิทัฯ เป็นส าคญัและต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ  

 (ฒ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief 

Executive Officer) 

 ทัง้นี้ อ านาจในการกระท านิตกิรรมใด ๆ ที ่(ก) เป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีไ่ม่ใช่เป็นเงื่อนไข

ปกติทางการค้า (ข) รายการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญัของบรษิทัฯ (ค) อาจก่อให้เกิด
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ง) อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผูจ้ดัการหรอืบุคคลทีม่ส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ตามที่

ก าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้

ขอบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการในการพจิารณาและสทิธอิอกเสยีงในนิตกิรรมดงักล่าวไม่ว่า

โดยดุลยพนิิจของตนเองหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าในนามของตนเอง ในกรณีดงักล่าวนิติ

กรรมนัน้จะต้องน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยงั

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบัของ

บรษิทัฯ และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป    

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิัทฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบรหิารกจิการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถก ากบัดแูลและบรหิารจดัการกจิการ

ของบรษิทัฯ ย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและ

กลไกต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ได้เสมอืนเป็นหน่วยงานของบรษิัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ รวมถึง

กฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนประกาศ 

ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุน

ของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรอื

บรษิัทร่วม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอื

บรษิทัร่วมด าเนินการให้สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้นโยบาย

อื่น ๆ ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีการส่งตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อย

และ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รบัการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ โดย

ค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทัฯ 

2. หากในการเขา้ท ารายการ หรอืการด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัย่อยทีเ่ขา้ขา่ยหรอืเป็นการไดม้าหรอื

จ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ หรอืรายการทีเ่กี่ยว

โยงกนัตามประกาศรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งจะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งขออนุมตัทิี่

ประชุมคณะกรรมการของบรษิัทฯ และ/หรือ ขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขอ

อนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท ารายการ บรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการ

หรอืด าเนินการนัน้ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืการเกดิเหตุการณ์บางกรณีของบรษิทัย่อย อนัท าใหบ้รษิทั

ฯ มหีน้าทีต่้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน
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ประกาศที่เกี่ยวขอ้ง กรรมการ และ/หรอืผู้แทนของบรษิัทย่อยดงักล่าวมหีน้าที่ต้องแจ้งมายงัฝ่าย

จดัการของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเขา้ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

3. คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิัทร่วมแต่ละบรษิัทฯ จะมขีอบเขตอ านาจ

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ส าคญัตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะทาง

การเงนิและผลการด าเนินงานให้แก่บรษิัทฯ ทราบ โดยน าประกาศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

รวมทัง้เปิดเผยและน าส่งข้อมูลส่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมใน

ลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

4. บรษิทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทั

ร่วมมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ และบรษิทัฯ จะด าเนินการที่

จ าเป็นและตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุม

ภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมในการด าเนินธุรกจิ 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ จะตดิตามอย่างใกล้ชดิถงึผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและ/หรอื  

บรษิัทฯ ร่วมดงักล่าวและน าเสนอผลการวเิคราะห์รวมถึงแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายหรอื

ปรบัปรุงส่งเสรมิใหธุ้รกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัฯ ร่วมมกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งรกัษาความลบั และ/หรอื
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึกฎเกณฑ์
อื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งไม่น าความลบั และ/หรอื
ขอ้มูลภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไปเปิดเผย หรอืแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน
หรอืรบัโอน หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยใช้ความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย และ/หรอืเขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิัท
ย่อย อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ขอ้ก าหนดนี้ใหร้วมความถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 
และลูกจา้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ย ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบขอ้บงัคบัดงักล่าวจะถอืว่าไดก้ระท า
ผดิอย่างรา้ยแรง 

4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงอดีตกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซึง่ลาออกไปแลว้ เปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษิทั
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ฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบรษิัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมไิด้ท าหน้าที่ในการป้องกันการใช้
ขอ้มลูภายในโดยมชิอบ 

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

6. บรษิทัก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จดัท าและน าส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์
ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามภีริยา บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่
กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการและผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติ
บุคคลดงักล่าวตามแบบรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ทีก่ าหนดมายงัเลขานุการของบรษิทัฯ ก่อน
น าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ โดยใหจ้ดัท าและน าส่ง
ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารและทุก
ครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลง หรอืรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ตามการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลกัทรพัย์ที่ก าหนด ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัที่มกีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน
หลักทรัพย์นัน้ และก าหนดให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพื่อรบัทราบเป็นรายปี 

7. บรษิทัฯ ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอื
การเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมถงึบุคคลที่
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 าหนดบทลงโทษทางวนัิยหากมกีารฝา่ฝืนน าขอ้มลูภายในไปใชห้าประโยชน์ส่วนตน ซึง่

เริม่ตัง้แต่การตกัเตอืนเป็นหนังสอื ตดัค่าจา้ง พกังานชัว่คราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรอืใหอ้อกจากงาน ซึง่การลงโทษ

จะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

บรษิทัฯ มคี่าตอบแทนใหก้บัผูต้รวจสอบบญัช ีในงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 วนัที ่31 ธนัวาคม 

2559 วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัตารางต่อไปนี้  

งบการเงิน
ส าหรบังวด/ปี
ส้ินสุดวนัท่ี 

ผู้ตรวจสอบบญัชี 

ค่าตอบแทนการ 
ตรวจสอบบญัชีกลุ่ม

บริษทัฯ 
ต่อปี (บาท) 

ค่าบริการอ่ืน 

(บาท) 
รวม 

(บาท) 

งวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2558 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 

3,400,000 ไม่ม ี 3,400,000 

งวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2559 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 

3,950,000 ไม่ม ี 3,950,000 

งวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2560 

นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 

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

งวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 

นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร 
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 

3,900,000 ไม่ม ี 3,900,000 

งวดปีสิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 

นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร 
(บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั) 

4,100,000 ไม่ม ี 4,100,000 

ตารางอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 

ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 6/2560 เมื่อวนัที ่ 21 มถิุนายน 2560 ไดก้ าหนดตาราง

อ านาจอนุมตัทิีส่ าคญัของบรษิทัฯ เป็นดงันี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
คณะ 

กรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมกา
รบริหาร 

ประธาน
เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

กรรมการ
ผู้จดัการ 

รอง
กรรมการ
ผู้จดัการ 

1.กจิกรรมดา้นการลงทุน ไม่จ ากดั 500 50 0.5 0.1 
2.กจิกรรมดา้นการลงทุนซื้อสนิทรพัย์
ถาวร 

ไม่จ ากดั 50 10 0.5 0.05 

3.กจิกรรมดา้นตน้ทุนการก่อสรา้ง ไม่จ ากดั 500 50 1 0.1 
4.กจิกรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร 

ไม่จ ากดั 10 – 50 5 0.2 – 0.3 0.05 

5.กจิกรรมดา้นการเบกิเงนิทดรองจ่าย  
(คนืภายใน 7 วนั) 

ไม่จ ากดั 10 5 0.3 0.15 

ทัง้นี้ การใชอ้ านาจอนุมตัจิะตอ้งอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ ทจ. 20/2551 เรื่อง

หลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีม่นีัยส าคญัทีเ่ขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ลงวนัที ่ 31 สงิหาคม 

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

กนั ลงวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ดว้ย 
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10. 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 าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบั

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

กฎหมายอื่นๆ ทีบ่งัคบัใชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายใน จากรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ จากกาประเมนิ พบว่า การควบคุมภายในสอดคล้องกบัแนว

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 และวตัถุประสงค์ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิอง

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

1.2 บรษิทัก าหนดจรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้รรมการและพนักงานยดึถอืเป็น
แนวปฏบิตั ิรวมทัง้การจดัอบรมใหพ้นักงานใหม่มคีวามเขา้ใจและรบัทราบ และฝา่ยบรหิารก าหนดให้
มรีะเบยีบปฏบิตั ิไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และประกาศใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัทราบและปฏบิตัติาม 

1.3 บรษิัทก าหนดกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกับการ
ด าเนินธุรกจิ ซึ่งมกีารสอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อใหส้อดคล้องบั
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.4 บริษัทก าหนดนโยบายให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption) และฝ่ายบรหิารด าเนินการปรบัปรุงการจดัวางการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในการเขา้ร่วมโครงการต่อต้านการทุจรติ
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 าหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบรหิารความเสี่ยง และโครงสร้างการ

บรหิารความเสีย่งรวมทัง้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการบรหิารความเสีย่งสอดคล้องต่อทศิทางกลยุทธ์
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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 รวมถึงการควบคุมกิจกรรมการปฏบิตังิานให้สอดคล้องตามเป้าหมาย

ขององคก์ร 

3.2 บรษิทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในขององค์กรทัง้ระดบับรษิทั ฝ่ายงานและกระบวนการ โดยจดัท า

กระบวนการทัง้หมด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดให้มกีารควบคุมภายในอย่าง

เหมาะสม ทัง้แบบไม่ใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ (Manual) และแบบใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ (Automated) 

ดงันี้ การจดัท าทะเบยีนคุม การตรวจสอบเอกสารประกอบการปฏบิตังิาน การก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึ

ระบบโปรแกรมต่างๆ  

3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายการระหว่างกนัและทีเ่กีย่วโยงใหป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีต่ลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวอย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัมกีารรวบรวมขอ้มลู

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและสอบทานรายการระหว่างกัน 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 บรษิทัพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสารใหค้รอบคลุมทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง 

รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจดัเกบ็รักษาขอ้มูล

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

4.2 บรษิทัจดัช่องทางการสื่อสารทีเ่ชื่อมโยงทัว่ถงึกนัทัง้องคก์ร พรอ้มทัง้มกีารประเมนิและตดิตาม เพื่อให้

ไดข้อ้มูลสารสนเทศทีถู่กต้องตรงกนัและเชื่อถอืได ้และฝ่ายบรหิารไดใ้ชข้อ้มูลในการตดัสนิใจทนัต่อ

เหตุการณ์ 

4.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมคณะจดัการ (Executive Committee Meting) คณะผู้บริหาร

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

ความกา้วหน้าของงาน แกไ้ขปญัหา (ถา้ม)ี ท าใหผู้บ้รหิารทุกระดบัมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน

และตดัสนิใจ 
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5. ระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring Activities)  

5.1 บรษิทัก าหนดเป้าหมายแผนงานปี 2561 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิารและพนักงาน

และมกีารก าหนดตวัชี้วดั (Key Performance Indicators : KPIs) เพื่อตดิตามผลการด าเนินงานของ

แต่ละบุคคล 

5.2 บรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตังิานตามระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ และได้

ผ่านการอนุมตัิแผนงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัท และบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ท า

หน้าที่ตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบรษิทั  

5.3 บรษิทัมกีารสอบทานควาเพยีงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ โดย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท าหน้าทีส่อบทานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 และหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในปฏบิตังิานตามคู่มอืการตรวจสอบภายใน โดยอ้างองิมาตรฐานการตรวจสอบและรายงานให้

ผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจทราบเพื่อปรบัปรุงแก้ไขงาน ทัง้นี้รวมถงึมกีารรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นอสิระ  

5.4 บรษิัทมกีารประเมนิระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใชแ้บบประเมนิทีจ่ดัท าขึน้

ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานผลการประเมนิต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั 
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11. รายการระหว่างกนั 

สรปุรายละเอียดความสมัพนัธข์องบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบับริษทัฯ 

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 านาจควบคุมหรอืมส่ีวนไดส่้วนเสยีอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มอย่างมนีัยส าคญั 

บรษิทัฯ มบีุคคลและนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดงันี้ 
บุคคล/นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะการประกอบธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. นายวทิยา แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

2. นางสาวอจัฉรา แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

3. ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ,่ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

4. นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ,่ เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

5. นายนรศิ แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

6. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ,่ เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

7. นายวเิชยีร แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ,่ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ,่ เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

9. นางสาวโศภนิ แพทยานนัท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่
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10. นายวชิยั แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

11. นายววิฒัน์ แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

12. นายวรทัภพ แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

13. นางสาววรสิา แพทยานนัท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

14. นายนาวนิ แพทยานนัท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ ่

15. นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นคู่สมรสของนายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์

16. นางสาวอมลภา แพทยานันท ์ ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นบุตรของนายววิฒัน์ แพทยานนัท ์

17. นาวสาวปรรญรกัษ์ สริวิฒันชยักุล ไม่เกีย่วขอ้ง เป็นภรรยานายวเิชยีร แพทยานันท ์

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

ประกอบธุรกจิจ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ; ไม่ไดด้ าเนิน

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

นางสาวอนงคล์กัษณ์ และนางสาวโศภนิ แพทยานันท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน CEC 

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

เวยีนใหญ่ฯ”)  
20. ประกอบธุรกจิบรกิารขนส่งสนิคา้ 

 
- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยนายวทิยา, นายววิฒัน์, นายวชิยั, และนางสาวโศภนิ แพทยานันท ์เป็นผูถ้อื

หุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ 

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

นางสาวอนงคล์กัษณ์ และนางสาวโศภนิ แพทยานันท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน TNS 

- นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์เป็นกรรมการและผูบ้รหิารของ TNS และนายนรศิ แพทยานันทเ์ป็น
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 แพทยานันท ์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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24. บรษิทั ทเีอม็เอวนั จ ากดั (“TMA1”) เพิง่จดทะเบยีนจดัตัง้วนัที่ 10 พฤศจกิายน 2560 โดยมี

ว ัตถุประสงค์เพื่อให้เช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 

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

นางสาวอนงคล์กัษณ์, นายวรทัภพ และนางสาวโศภนิ แพทยานันท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 

100 ใน (“TMA1”) 

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

วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ เช่าที่ดินเพื่ อพาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 

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

แพทยานันท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน (“TMA2”) 

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

วตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกจิการเกีย่วกบัการเกษตร 

มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั โดยนายชยัวฒัน์, นายนรศิ, นายวฒุพิงษ,์ นายวเิชยีร, นางสาวอนงคล์กัษณ์, นายวทิยา 

และนางสาวโศภนิ แพทยานันท ์เป็นผูถ้อืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 100 ใน (“TMA3”) 

27. บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั บรกิารรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาและบรกิารจดัการ โครงการ

อสงัหารมิทรพัย ์

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยนางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยัเป็นคู่สมรสของนายวุฒิ

พงษ์ แพทยานันท ์

สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบุคคลและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งกบักลุ่มบริษทัฯ 

รายการเงินกู้ยืมจากผู้ท่ีอาจมีความขดัแย้งกบักลุ่มบริษทัฯ   

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
อตัรา

ดอกเบีย้ (% 
ต่อปี) 

มลูคา่รายการ (ลา้นบาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล ยอดยกมา

สิน้ปี 2558 
ปี 2561 ปี 2562 ยอด

คงเหลอื กูเ้พิม่ ช าระคนื กูเ้พิม่ ช าระคนื 
- นายวเิชยีร แพทยานันท ์
- นายวโิรจน์ แพทยานันท ์
- นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานันท์ 
- นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์
- นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์
- นายนรศิ แพทยานันท ์
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- 
- 
- 
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รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการกู้ยมื
ระยะสัน้จากกรรมการและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อใช้ส าหรบัเป็นเงนิทุน
หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยท าเป็นสญัญากู้เงิน คิด
ดอกเบีย้ค านวณตามอตัราเงนิฝากออกทรพัย ์ณ วนัทีอ่อกสญัญาเงนิกูถ้วั
เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน), ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จะเป็นการกู้เงินระยะสัน้มากโดยดอกเบี้ยจ่ายส าหรับปี 2561 เท่ากับ
ประมาณ 9,346 บาท และปี 2562 เท่ากบั 877 บาท 

 

 

 



               บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)                      ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ 

      131 / 162                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2562 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและมคีวามเหน็ว่า รายการดงักล่าวมคีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล  เน่ืองจากเป็นการกูย้มืเงนิเพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบ

ธุรกจิและ/หรอื ใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ อนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ โดยคดิอตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาดซึ่งค านวณตามอตัราเงนิฝาก

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

 ดงันัน้การกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกิจการจากกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกันตามเงื่อนไขที่ได้รบัในปจัจุบนัน้ี เป็นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อผลการ

ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ รวมถงึผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลดจ านวนเงนิกู้ยมืดงักล่ าวลงเหลอืน้อยทีสุ่ด หรอืเท่าทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 

เพื่อลดการพึง่พงิกรรมการและผูถ้อืหุน้ โดยขอวงเงนิสนิเชื่อจากธนาคารพาณิชยม์าเพื่อช าระหนี้ใหแ้ก่กรรมการและผูถ้อืหุน้ดงักล่าวโดย ณ. 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไม่มยีอดคงคา้ง

ส าหรบัเงนิกู้ยมืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง เท่าทีผ่่านมา กลุ่มบรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องกู้ยมืเงนิระยะสัน้จากกรรมการและผูถ้อืหุน้ในอนาคต เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการ

ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ มสีภาพคล่องและมคีวามราบรื่นต่อเน่ืองและเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิ ปจัจุบนัหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้วท าใหบ้รษิทัฯ จะมี

ช่องทางในการระดมทุนเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกจิไดห้ลากหลายมากขึน้ และสามารถลดความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งกูเ้งนิจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

รายการค า้ประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

                                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ผู้กู ้ วงเงินรวม ณ 

31 ธ.ค. 621 

ภาระหน้ีคงเหลอื 
ลกัษณะของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

นายวเิชยีร แพทยานันท ์ CMC 2,444.00 757.51 678.27 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
ทรพัยส์นิอื่นมาร่วมจ านอง 

 

การค ้าประกนันี้เป็นไปตามเงื่อนไขในการกูย้มืเงนิของ
สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกจิการรวมทัง้เพื่อซื้อที่ดนิและก่อสรา้งโครงการ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยเป็นเงนิกู้ยมืประเภท
เงนิกู้เบกิเกนิบญัช ีตัว๋สญัญาใช้เงนิ หนังสอืสญัญาค ้า
ประกนั และเงนิกู้โครงการ เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งที่ผ่านมาผู้ค ้าประกนัและ/หรือผูจ้ านอง ไม่ได้
คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อจากกลุ่มบรษิทั
ฯ แต่อย่างใด 

 PPP 2,274.10 826.09 496.15 

 TSN 129.38 3.71 30.85 
ว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์ แพทยานันท ์ CMC 1,844.85 624.61 535.35 

 PPP 1,390.10 683.57 230.61 
 TSN 153.18 7.88 37.91 
นายชยัวฒัน์ แพทยานันท ์ TSN 169.87 39.45 58.41 

นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานันท์ 
 

CMC 1,315.50 460.87 492.67 
PPP 1,890.10 757.47 436.45 
TSN 179.80 31.05 79.92 
SMP 13.00 10.36 7.94 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
ผู้กู ้ วงเงินรวม ณ 

31 ธ.ค. 621 

ภาระหน้ีคงเหลอื 
ลกัษณะของรายการ ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

ณ 31 ธ.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 62 

นายนรศิ แพทยานันท ์
 

CMC 108.75 13.758 28.37  
PPP - 53.06 - 
TSN 126.00 31.05 66.43 

นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ CMC 108.75 152.67 28.37 

 PPP 1,650.30 654.37 166.80 
 TSN 616.05 152.55 228.60 
นายวทิยา แพทยานันท ์ PPP 239.75 - 149.63 

TSN 129.38 3.71 30.85 

นางสาวโศภนิ แพทยานันท ์ TSN 126.00 31.05 66.43 

นางสาวอจัฉรา  แพทยานันท ์ TSN 53.80 6.18 13.49 

นางสาวอารยี ์เลศิวงศว์รีชยั SMP 13.00 10.03 7.94 

BKP CMC 35.00 - 35.00 
CEC  TSN 96.00 29.05 60.01 

TMA1 CMC 362.60 175.30 106.15 
TSN 80.80 42.10 57.18 

TMA3 TSN 30.00 2.00 6.42 
หมายเหตุ:  

1  เป็นวงเงนิที่มกีารค ้าประกนัและ/หรอืจ านองหลกัประกนัโดยผูถ้อืหุน้ และ/หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งอาจจะไม่ตรงกบัวงเงนิสนิเชื่อ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากวงเงนิสนิเชื่อของกลุ่มบรษิทัมกีาร

เปลีย่นแปลงตามช่วงระยะเวลาของการพฒันาโครงการ บางวงเงนิมกีารช าระครบถว้นไปแลว้และบางวงเงนิท าสญัญาใหม่ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการขา้งตน้และมคีวามเหน็ว่า รายการค ้าประกนัและการน าทรพัย์สนิจ านองเพื่อเป็นการประกนัการช าระหนี้วงเ งนิสนิเชื่อต่างๆ ของ

กลุ่มบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นรายการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั รวมถงึ

ประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เน่ืองจาก 

1. เป็นเงือ่นไขในการอนุมตัวิงเงนิสนิเชื่อทีส่ถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนับสนุนวงเงนินัน้ๆ เป็นผูก้ าหนดวงเงนิสนิเชื่อทีก่ลุ่มบรษิทักูย้มืจากสถาบนัการเงนิขา้งตน้ลว้นแต่
เป็นวงเงนิสนิเชื่อเพื่อการด าเนินกจิการของกลุ่มบรษิทัทัง้สิน้ สว่นใหญ่จะเป็นเงนิกูย้มืส าหรบัพฒันาโครงการต่างๆ  
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2. ทีผ่่านมาผูค้ ้าประกนัและ/หรอืผูจ้ านอง ไม่ไดค้ดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อจากกลุ่มบรษิทัแต่อย่างใด ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดท้ าหนังสอืยนืยนัการไม่
คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัหรอืค่าธรรมเนียมส าหรบัการน าทรพัยส์นิไปเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัในอนาคตดว้ย 

3. การทีใ่หผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในฐานะกรรมการของกลุ่มบรษิทัเป็นผูค้ ้าประกนัส าหรบัวงเงนิสนิเชื่อทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิ และวงเงินสนิเชื่อเพื่อพฒันาโครงการ 
เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในศกัยภาพและความสามารถในการช าระหนี้ของกลุ่มบรษิทัใหก้บัสถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนับสนุน เป็นสว่นช่วยสนับสนุนใหก้ลุ่มบรษิทั
สามารถขยายการพฒันาโครงการต่างๆ ไดม้ากขึน้ และมสีว่นท าใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ส าหรบัเงนิกูย้มืนัน้ๆ ในอตัราทีน้่อยลง  

4. ทัง้นี้ บรษิทัฯ ควรจะขอปลดผูค้ ้าประกนัเมื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไม่ควรค ้าประกันหรอืรบัการค ้าประกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้อกีในอนาคต 

ค่าบริการขนส่งส าหรบักิจการก่อสร้าง  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

TNS TSN ว่าจ้างให้ TNS บริการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

และอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยคิดเป็นค่า

ขนส่งเหมาเป็นเทีย่วหรอืเป็นวนั 

0.28 0.33 •  TSN มีความจ าเป็นที่ต้องใช้ยานพาหนะดังกล่าวในงาน
ก่อสร้างโดยคิดค่าขนส่งตามอตัราปกติทัว่ไป (4,000–15,000 
บาท) เช่นเดยีวกบับุคคลทัว่ไป (3,500 – 15,000 บาท) 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้การคา้ : 0.13 

 

0.15 •  ตัง้เป็นเจา้หนี้การคา้/เจา้หนี้อื่น เนื่องจากมเีครดติเทอมตาม

เงื่อนไขการคา้ปกต ิ30 วนั 

หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ TSN ว่าจ้างให้ หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ บริการขนส่ง

วสัดุก่อสรา้ง และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการก่อสร้าง โดย

คดิเป็นค่าขนส่งเหมาเป็นเทีย่วหรอืเป็นวนั 

1.14 1.41 •  อนุมตัโิดยผูอ้ านวยการฝา่ยฯ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้การคา้ : 1.07 1.26 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าว มคีวามเหน็ว่า เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและสมเหตุสมผล เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินธุรกจิปกต ิ ของ 

TSN   การก่อสรา้งแต่ละโครงการ TSN จะตอ้งใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ ่ส าหรบัใชใ้นการขนยา้ยวสัดุและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทีจ่ าเป็นในการก่อสรา้ง เช่น เสาเขม็, เสาหกเหลีย่ม,   แผ่นพ

รคีาสท ์เป็นตน้ แต่ทาง TSN ไมไ่ดม้กีารลงทุนซื้อยานพาหนะเหล่านี้ จงึตอ้งอาศยับรกิารขนส่งจากบรษิทัอื่น ซึง่ไดใ้ชบ้รกิารจาก TNS และหจก.วงเวยีนใหญฯ่มาเป็นเวลานานแลว้  และ

ค่าบรกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารทัง้สองรายกเ็ป็นในระดบัเดยีวกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่นในตลาด นอกจากนี้ TSN ไม่ไดจ้ ากดัอยู่ทีว่่าจะตอ้งว่าจา้งเพยีง TNS หรอืหจก.วงเวยีนใหญฯ่ เท่านัน้ แต่ยงั

พจิารณาการบรกิารและราคาค่าจา้งของผูใ้หบ้รกิารอื่นดว้ย โดยจะดคูวามคุม้คา่ในการว่าจา้งและประโยชน์สงูสุดทีจ่ะไดร้บัส าหรบัแต่ละโครงการทีก่่อสรา้งเป็นหลกั  

ค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

นายวโิรจน์ แพทยานันท ์ ค่าเช่าส านักงาน : CMC เช่าพื้นที่บางส่วนของ

อาคารทีคุ่ณวโิรจน์เป็นเจา้ของ  

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

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

 

0.87 0.05 - เพื่อใช้เป็นส านักงานส าหรบัจดัเก็บเอกสารที่ส าคญัของกลุ่ม
บรษิทัฯ เนื่องจากออฟฟิศส านักงานทีอ่าคาร ซเีอม็ซทีาวเวอร์
ไม่มีที่เพียงพอส าหรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของกลุ่ม
บรษิทั  

- มีบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าอาคาร ลงวันที่  10 
กนัยายน 2559 ขยายเวลาเช่าออกไปอกี 3 ปี จะครบก าหนด 
31 กรกฎาคม 2562 

- อัตราค่าเช่าดงักล่าวเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลและใกล้เคียง
ระดบัราคาตลาด 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - 
 

TMA1 ค่าเช่าที่ดิน : TSN ท าสญัญาเช่าที่ดินกบั TMA1 

เพื่อตัง้โรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์, โรงงานผลิต

1.29 

 

1.29 

 

- เป็นรายการค่าเช่าคดิตามสญัญาทีต่กลงกนั 
- อนุมตัโิดยกรรมการผูจ้ดัการ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

เฟอร์นิเจอร์ และใช้สถานที่ส าหรบัเก็บสนิค้าและ

วตัถุดบิ 

ระยะเวลาในการเช่า คือ      2 ปี ตัง้แต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2562  ถงึวนัที ่30 มถิุนายน 2564 

ตราค่ า เช่ า เ ท่ากับ  38 บาท/ตรว .  รวมเ ป็น 

107,236.- บาท/เดอืน 

 
 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : 

   

TNS TNS ให้บรกิารแก่กลุ่มบรษิทัฯ ในการขนส่งทัว่ไป

และขนส่งป้ายโฆษณาของฝา่ยการตลาด 

 

- - เป็นรายการค่าขนสง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินงานโดยคดิค่า

ขนส่งตามอตัราปกตทิัว่ไป (4,000–15,000) เช่นเดยีวกบับคุคล

ทัว่ไป (3,500– 15,000) มเีครดติเทอมตามเงื่อนไขการคา้ปกต ิ

30 วนั 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - 
 

หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ ให้บรกิารแก่กลุ่มบรษิทัฯ ใน

การขนส่งทัว่ไป  

0.07 0.09 เป็นการขนสง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการด าเนินงาน โดยคดิค่าขนสง่

ตามอตัราปกตทิัว่ไปซึง่ผ่านกระบวนการเปรยีบเทยีบราคากบัผู้

ใหบ้รกิารเจา้อื่นของบรษิทัฯ 

อนุมตัโิดยผูอ้ านวยการฝา่ย ฯ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : - - 
 

 SMP ท าการเช่าที่ดนิจาก หจก.วงเวยีนใหญ่ฯ ซึ่ง

เป็นที่ตัง้ของอาคารส านักงานของกลุ่มบริษัทฯ 

  เป็นการเช่าทีด่นิส าหรบัเป็นทีต่ ัง้อาคารส านักงาน โดยจดัท าเป็น

สัญญาเช่าระยะยาว และมีการก าหนดค่าเช่าและช าระค่าเช่า
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

โดยท าสญัญาเช่าจดทะเบียนกบัส านักงานที่ดิน

ตัง้แต่ 1 เมษายน 2551 จนถงึ 30 มถิุนายน 2581 

โดย SMP ได้ช าระค่าเช่าทัง้หมดแล้วส าหรบัค่า

เช่าตลอดอายุเวลาการเช่าจ านวน 20 ล้านบาท 

ตัง้แต่ปี 2555 และบนัทกึเป็นสทิธกิารเช่าทีด่นิและ

ทยอยตัดจ าหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินตามอายุ

สญัญาเช่า 1 

ทัง้หมดตลอดอายุสญัญาเช่าเรยีบรอ้ยแลว้ โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไม่มี

ภาระตอ้งจ่ายค่าเช่าทีด่นิในอนาคตอกี 

 ค่าตดัจ าหน่ายสทิธกิารเช่า : 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 มลูกค้า ผ่าน

โทรศพัทม์อืถอื  

 

0.56 0.73 เป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นในการโฆษณาแนะน าโครงการต่าง 

ๆ และเป็นการสื่อสาร/ส่งขา่วทาง SMS เกีย่วกบั โครงการต่าง 

ๆ ของ CMC และ PPP รวมถงึเป็นช่องทางใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภค

กลุ่มตา่ง ๆ ไดแ้ละเป็นการส่งเสรมิการขายใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัอกี

วธิหีนึ่ง 

อตัราค่าบรกิารโฆษณาบน Website และค่าบรกิารการสง่ SMS 

เป็นอตัราปกตทิีใ่ชท้ัว่ไป 

อนุมตัโิดยกรรมการผูจ้ดัการ 

 คา้งช าระบนัทกึเป็นเจา้หนี้อื่น : 0.08 0.06  

หมายเหตุ :  1. สามารถดูสรุปสาระส าคญัของสญ้ญาเช่าไดใ้นส่วน 2.2.8 ขอ้มลูส าคญัอื่  
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วเห็นว่า รายการข้างต้นเป็นรายการที่มีความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท มีความสมเหตุสมผล  ในส่วนของราคา

ค่าตอบแทน เป็นราคาทีอ่ยู่ระดบัเดยีวกบัราคาตลาดส าหรบัการใหบ้รกิารนัน้ๆ 

 

รายการเงินค่าส่วนกลางลูกบ้านและการจา่ยค่าบ ารงุรกัษาสาธารณูปโภคโครงการเดอะริช พระราม 2  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 13 รายที่

เป็นลูกบา้นโครงการเดอะรชิ พระราม 2 1 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ดงักล่าวไดซ้ื้อบา้นเดีย่ว

ในโครงการเดอะริช พระราม 2 ซึ่งได้มีการโอน

กรรมสทิธิแ์ลว้ และได้มกีารช าระค่าส่วนกลางของ

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

แต่เนื่องจากโครงการทีเ่ป็นหมู่บา้นจดัสรรจะตอ้งมี

การลูกบา้นเกนิรอ้ยละ 50 ก่อนจงึจะสามารถจดัตัง้

นิตบิุคคลหมู่บา้นได ้ดงันัน้เงนิค่าส่วนกลางทีไ่ดร้บั

ช าระมาแล้ว ทาง CMC จึงตัง้เป็นเจ้าหนี้อื่นไป

ก่อน หากมีการจดัตัง้นิติบุคคลหมู่บ้านแล้ว ทาง 

CMC จะโอนเงินค่าส่วนกลางให้กับนิติบุคคล

ดงักล่าวต่อไป 

1.55 1.55 เป็นรายการรับช าระเงินค่าส่วนกลางส าหรับการขายบ้าน

โครงการของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสญัญาจะซื้อจะ

ขายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเงนิดงักล่าวจะถูกรอน าส่งให้แก่นิติบุคคล

หมู่บา้นจดัสรรต่อไปในอนาคต 

กลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 13 รายที่

เป็นลูกบา้นโครงการเดอะรชิ พระราม 2 1 

เนื่องจากตามพระราชบญัญตักิารจดัสรรทีด่นิ พ.ศ.

2543 การจดัตัง้นิตบิุคคลหมู่บา้นจดัสรรจะกระท า

ได้ต่อเมื่อมผีูซ้ื้อที่ดนิจดัสรรจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่

หนึ่งยื่นขอจดัตัง้นิตบิุคคลของหมู่บ้านจดัสรร โดย

ระหว่างทีย่งัตัง้นิตบิุคคลไม่ได ้ให้เป็นหน้าที่ของผู้

จัดสรรที่ดินที่จะบ ารุงรกัษาสาธารณูปโภคให้คง

1.32 1.32 การจ่ายค่าบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคในทรัพย์ส่วนกลางของ

โครงการเดอะรชิ พระราม 2 ดงักล่าว เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

ของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดสรรตามพระราชบัญญัติการจดัสรร

ที่ดิน พ.ศ.2543 เนื่องจากโครงการเดอะริช พระราม 2 ยังมี

ลูกบ้านไม่ถึงเกณฑ์ที่จะจัดตัง้นิติบุคคลได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

สภาพดงัเช่นที่ไดจ้ดัท าขึน้ โดยบรษิทัฯ มกีารจ่าย

ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าท าความสะอาด ค่ารักษาความ

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

บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการเดอะริช 

พระราม 2 ซึง่เป็นโครงการทีม่บีุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแขง้เป็นผูอ้ยู่อาศยั ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเป็น

ค่าใช้จ่ายร่วมกันส าหรบัการดูแลรกัษาคลบัเฮ้าส์

หน้าโครงการ ซึง่เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ดว้ย 

ปฏิบัติกับโครงการแนวราบอื่นที่ยังจัดตัง้นิติบุคคลไม่ได้ใน

ลกัษณะนี้เช่นเดยีวกนั  

ทัง้นี้เพื่อความโปร่งใสและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตัง้แต่วนัที ่1 

กรกฎาคม 2561 ค่าใชจ้่ายบรกิารสาธารณะของโครงการเดอะรชิ 

เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจัดเก็บขยะ ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า

พนักงานรักษาความสะอาด จะถูกรับผิดชอบโดยลูกบ้านของ

โครงการเดอะรชิเอง 

หมายเหตุ:  1. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มโีครงการแนบราบจ านวน 3 โครงการทีย่งัไม่ไดจ้ดัตัง้นิตบิุคคลบา้นจดัสรร ไดแ้ก่ โครงการ คาซ่า ดวี่า สาทร-กลัปพฤกษ์, โครงการ คาซ่า ยเูรกา้ 

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

กระบวนการจดัตัง้นิตบิุคคลฯ ซึง่คาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายใน ปี 2563 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการเงนิค่าส่วนกลางทีไ่ดร้บัจากลูกคา้ เป็นรายการทางการคา้ปกตทิัว่ไปทีก่ลุ่มบรษิทัจะตอ้งรบัเป็นค่าส่วนกลางของบุคคลทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ขา้งตน้เป็นเงือ่นไขปกต ิเหมอืนกบัลูกคา้ทัว่ไป จงึเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล 

รายการเงินส ารองจ่ายโดยบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซ่ึงบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าหน้ีอ่ืน  

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์

 

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งดงักล่าวได้ส ารองจ่าย

ค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น ค่าคูปองน ้ามนัเพื่อใช้

0.03 

 

0.00 

 

เนื่องจากบางครัง้ขัน้ตอนการเบิกจ่ายจะใช้เวลา กรรมการจึง

ส ารองจ่ายไปก่อนเพื่ อความคล่องตัวในการด า เนินการ  

ประกอบกบัเป็นจ านวนเงนิไม่มากนัก 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ปี 2561 ปี 2562 

ในกจิการ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง ค่ารบัรอง เป็น

ตน้ ใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการเงนิส ารองจ่ายดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้เพื่อใชใ้นการประกอบธรุกจิปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยทัง้สิน้ โดยเป็นค่าใชจ้่าย

ทีบุ่คคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไดจ้่ายล่วงหน้าเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึง่เป็นการจ่ายตามค่าใชจ้่ายทีไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ แลว้ผูม้หีน้าทีเ่บกิจ่ายของแต่ละบรษิทั จงึ

ท าเรื่องเบกิจ่ายเพื่อน าเงนิมาคนืใหก้บับุคคลดงักล่าวภายหลงัโดยมเีอกสารประกอบการเบกิค่าใชจ้่ายอย่างถูกตอ้ง  ทัง้นี้ มยีอดเจา้หนี้คงคา้งจ านวนไม่มาก 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

กลุ่มบรษิทัเขา้ท ารายการระหว่างกนัดว้ยความระมดัระวงั  โดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของกลุ่มบรษิัท

และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั การท ารายการระหว่างกนัของกลุ่มบรษิทักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทุก

รายการเป็นรายการตามธุรกจิปกต ิ หรอืเป็นรายการทีม่คีวามจ าเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินธุรกจิปกตขิองกลุ่มบรษิทั โดยเงือ่นไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตาม

เงือ่นไขการคา้ปกตแิละเป็นไปตามราคาตลาด หรอืไดร้บัเงือ่นไขทีด่กีว่า และด าเนินการเช่นเดยีวกนักบัทีป่ฏบิตัติ่อ

ลูกคา้ทัว่ๆ ไปทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั ส าหรบัการกูย้มืเงนิจากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้นัน้

ด าเนินการเพื่อเสรมิสภาพคล่องตามความจ าเป็นในการด าเนินธรุกจิของกลุ่มบรษิทัเท่านัน้  

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2560 เมื่อวนัที ่21 มถิุนายน 2560 ไดอ้นุมตัมิาตรการและขัน้ตอน

การอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่มอี านาจและไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน

การพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดอ้นุมตัหิลกัการเกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ในการท าธุรกรรม

ระหว่างบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหฝ้่ายบรหิารสามารถ

อนุมตัิเขา้ท ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อยกับกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวาม

เกีย่วขอ้งได ้(ไม่ว่ารายการดงักล่าว เป็นรายการทีด่ าเนินการอยู่ในปจัจุบนัและจะตอ้งด าเนินต่อไปรวมทัง้รายการที่

จะมขีึ้นในอนาคต) โดยไม่ต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ ใน

กรณีที่รายการดงักล่าวเป็นขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที่วญิญูชนจะพงึกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 

หรือบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท ารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกนักบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตร

มาส 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มกีารด าเนินการติดตามดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัอย่างเคร่งครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทัฯ รวมทัง้แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการค้าทัว่ไป และทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป ใหม้หีลกัการ 

ดงันี้ 

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

ลกัษณะการด าเนินการคา้ปกต ิโดยมรีาคาตลาดและเงือ่นไขรายการต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นธรรม ซึง่สามารถ
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เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึ้นกบับุคคลภายนอก และไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้นี้ส่วนตรวจสอบ

ภายในจะประสานงานร่วมกบัผู้ตรวจสอบอสิระภายนอก เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบขอ้มูลและจดัท าร ายงานเพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการท า

รายการ เป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส 

ในการท ารายการระหว่างกนัที่มขีอ้ตกลงทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป ระหว่างบรษิัทฯ และ

บรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทั 

ให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได้หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดยีวกบัที่วญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าทีป่ราศจาก

อิทธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยฝ่ายบรหิารจะต้องจดัท า

รายงานสรุปการท ารายการระหว่างกันกบักรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส  

(2) รายการธุรกจิปกตแิละรายการสนับสนุนธุรกจิปกตซิึง่ไม่มเีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป และรายการระหว่างกนั
อื่นๆ เช่น รายการเงนิกูย้มืจากบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ รายการค ้าประกนัเงนิกูย้มื เป็นตน้  
การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่มเีงือ่นทางการคา้ทัว่ไปจะตอ้งถูกพจิารณาและใหค้วามเหน็

โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ

ต่อไป ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัและการได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ ทัง้นี้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะด าเนินการให้มกีารอนุมตัิตาม

ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั โดยบุคคลทีม่ส่ีวนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้จะตอ้งไม่มส่ีวนในการ

พจิารณาอนุมตัิ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการ ความจ าเป็น ความ

สมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคาของรายการดงักล่าว โดยจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพจิารณาเพื่ออนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว  ใน

กรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้นัน้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้ี

บุคคลที่มคีวามรู้ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัช ีหรอืผู้ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็นอิสระ เป็นผู้ให้

ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามช านาญ

พเิศษ จะถูกน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจ

ว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกัยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สูงสุด

ของผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัไม่มนีโยบายใหเ้งนิกู้ยมืแก่บุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง

กับบุคคลดงักล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวสัดิการพนักงาน หรือตามระเบยีบ

อ านาจอนุมตัใินการบรหิารงานหรอืการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่นิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้อยู่ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอันอาจท าให้บริษัทต้อง

พจิารณาการให้เงนิกู้ยมืแก่บุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง บรษิัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งของ
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คณะกรรมการก ากับตลาดทุน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยตามทีก่ล่าวขา้งตน้อย่างเคร่งครดั 

แนวโน้มหรือนโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัและในอนาคตโดยถอื

ปฏบิตัติามลกัษณะการด าเนินธรุกจิทัว่ไปของบรษิทัฯ และถือปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป ดว้ยนโยบายการ
ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมและเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไปโดยอา้งองิกบัราคาและเงือ่นไขตลาดทีเ่หมาะสม โดย
ผ่านกระบวนการพจิารณาอนุมตัทิีช่ดัเจน โปรง่ใส ยตุธิรรม เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง การเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนัในอนาคตจะตอ้งมกีารตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
เกีย่วกบัความสมเหตุสมผลในการเขา้ท ารายการ ตรวจสอบราคาและเงือ่นไขต่างๆ ของรายการว่าเป็นไปตาม
เงือ่นไขทางธุรกจิปกตหิรอืไม่ โดยผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีจะไมส่ามารถเขา้มามส่ีวนในการอนุมตัิรายการะหว่างกนั
ดงักล่าว และเมื่อบรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้ง
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง และการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทั
ย่อย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี

ในกรณีที่บรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยมกีารท ารายการระหว่างกันกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ตามทีก่ล่าว

ขา้งตน้ บรษิทัฯ จะเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็น ความสมเหตุสมผล

และความเหมาะสมของรายการระหว่างกนั และในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณา

รายการระหว่างกนัที่เกิดขึ้นนัน้ บรษิัทฯ จะจดัให้มบีุคคลที่มคีวามรู้ความช านาญพเิศษ เช่น ผู้สอบบญัช ีหรอืผู้

ประเมนิราคาทรพัย์สนิที่มคีวามเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกัน โดยให้ความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจข อง

คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการยกั

ยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทั

ย่อย แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนัน้บริษัทได้จดัให้มีการด าเนินการติดตามดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัอย่างเคร่งครดัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบญัชขีอง

บรษิทั รวมทัง้แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

 

 

 
 


