
       

รายงานการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดซึ้� งจะทาํ

ให้เกิดความเชื�อมั�นกบัทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างย ั�งยืนภายใตก้ารดาํเนินงานอย่างมี

จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง บริษทัจึงได้กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เพื�อยกระดบัการ

ดาํเนินการที�มีอยูแ่ลว้ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที�ชัดเจน และกระจายการปฏิบติัไปสู่พนกังานของบริษทัทุกระดบัชั�น 

อนัเป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดวฒันธรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งแทจ้ริง  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัในปี 2560 ไดพ้จิารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เกี�ยวกบัการ

ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื�นๆเพื�อใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และสถานการณ์ที�

เปลี�ยนไป 

การประเมินผลการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2560 

จากการประเมินผลการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2560 ซึ� งประเมินผลโดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) บริษทัไดค้ะแนน 87% จดัอยูใ่นระดบัดีมาก หรือ 4 ดาว และอยูใ่น Top Quartile 

ของบริษทัจดทะเบียนที�มีมูลค่าทางการตลาดตํ�ากว่า 1,000 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึ� งไดค้ะแนนเท่ากนัที� 87% จดั

อยูใ่นระดบัดีมาก หรือ 4 ดาว ทั�งนี�  ผลคะแนนเฉลี�ยของบริษทัจดทะเบยีนโดยรวมประจาํปี 2560 อยูที่� 80% 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 

จากการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซึ�งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทย บริษทัได้คะแนน 98% เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ� งไดค้ะแนน 97.75% ทั�งนี� ผลคะแนนเฉลี�ยของบริษทัจดทะเบียน

โดยรวมประจาํปี 2560 อยูที่� 91.97% 

ในปี 2560 บริษทัไดด้าํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสาํหรับ

บริษทัจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� ง

ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี�  

หมวดที� 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพื�นฐานต่างๆของผูถื้อหุ้น ทั�งในฐานะของนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละ

ในฐานะเจา้ของบริษทั เช่น สิทธิในการซื�อ ขาย โอนหลกัทรัพยที์�ตนถืออยู่  สิทธิในการที�จะไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรของ

บริษทั สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพยีงพอ สิทธิในการประชุมผูถื้อหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การร่วมตดัสินใจในเรื�องสาํคญัของบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตั�งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั�งผูส้อบ

บญัชี การอนุมติัธุรกรรมที�สาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั

ของบริษทั เป็นตน้  

นอกเหนือจากสิทธิพื�นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆที�เป็นการส่งเสริมและอาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั ดงันี�  



       

1. บริษทักาํหนดให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ�นสุดของรอบ

บญัชีของบริษัท ซึ� งบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน2560 เวลา 

14.00 น  ณ หอ้งสาทร 1 ชั�นลอย โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยไดแ้จง้กาํหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่าน

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหน้า 65 วนัก่อนวนัประชุม พร้อมทั�งไดจ้ดัทาํหนังสือนัด

ประชุมทั�งภาษาไทยและภาษาองักฤษระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�

ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมติั หรือเพื�อ

พิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว โดยไดเ้ผยแพร่หนังสือนัดประชุม 

พร้อมเอกสารประกอบบนเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื�อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้า 35 วนั

ก่อนวนัประชุม หลงัจากนั�นบริษทัไดม้อบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนาย

ทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัดาํเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 14 วนั ก่อนวนัประชุม รวมทั�งยงั

ไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการนดัประชุมในหนงัสือพมิพร์ายวนั ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 วนัตามที�กฎหมายกาํหนด 

2.   บริษทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งผูส้อบบญัชี เขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้อยา่งพร้อมเพรียงกนั ซึ�งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 กรรมการของบริษทัจาํนวน 6 ท่าน

จากจาํนวนกรรมการทั�งหมด 7 ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 85.71 นอกจากนั�น เจา้หน้าที�บริหารสาย

งานบญัชีและการเงิน รวมทั�งผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย 

3.   บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถส่งความเห็น ขอ้เสนอแนะ และขอ้ซกัถามไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุมโดย

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษัทไดป้ระกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ตั�งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถึงวนัที� 31ธนัวาคม 2559 

4.   ก่อนเริ� มการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานที�ประชุมให้มีการแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ใช้ในการ

ประชุม และขั�นตอนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 

5.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั�งคาํถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผูบ้ริหารที�

เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื�อตอบคาํถามในที�ประชุม รวมทั�งไดมี้การบนัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นที�

สาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื�อใหผู้ถ้ือหุน้สามารถตรวจสอบได ้

6.  ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั�งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั� ง

กรรมการไดที้ละคน ซึ�งผูถื้อหุ้นมีสิทธิที�จะเลือกบุคคลที�เห็นวา่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้มาทาํหนา้ที�กรรมการ  

7.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดด้าํเนินการตามวาระที�แจง้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น ทั�งนี� บริษทัไม่มีการ

เพิ�มวาระการประชุม หรือเปลี�ยนแปลงลาํดบัวาระการประชุมแต่อยา่งใด 

8.   บริษัทได้ใช้บตัรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม เพื�อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นําระบบ

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการลงทะเบียนและลงมติของผูถื้อหุ้นเพื�อเพิ�มความรวดเร็วและถูกตอ้งในการดาํเนินการ 

พร้อมทั�งไดเ้ชิญตวัแทนจากผูส้อบบญัชีเพื�อเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

9.   ภายหลงัการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัไดเ้ผยแพร่มติที�ประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั�งผลการนบัคะแนน ภายใน 9.00 น.

ของวนัทาํการถดัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์



       

ของบริษทั รวมทั�งไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมซึ�งแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับ

จากวนัประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

หมวดที� 2   การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การเสนอวาระการประชุม และชื�อบุคคลเพื�อแต่งตั�งเป็นกรรมการบริษทั 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือราย

ยอ่ย ผูถื้อหุน้ที�เป็นผูบ้ริหารหรือไม่เป็นผูบ้ริหาร บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซึ�งอาจเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกนัที�ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุ้นอย่างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถือหุ้นในวนัที�เสนอระเบียบวาระ และ/

หรือเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั สามารถเสนอเรื�องที�เห็นว่าสําคญัและสมควรบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทั และเสนอชื�อบุคคลที�มีความรู้ความสามารถและคุณสมบติัที�เหมาะสมเพื�อรับการ

พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนที�จะมีการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นขึ�น เพื�อคณะกรรมการบริษทัจะไดพิ้จารณา

กลั�นกรองและเตรียมความพร้อม เพื�อนําวาระที�ผูถื้อหุ้นเสนอมากําหนดเป็นวาระการประชุมโดยบริษัทได้กําหนด

หลกัเกณฑที์�ชดัเจน ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

สาํหรับในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ

เสนอชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตั�งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม ถึงวนัที� 31ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มี

ผูใ้ดเสนอวาระการประชุมและชื�อบุคคลเพื�อรับการเลือกตั�งเป็นกรรมการใหบ้ริษทัพิจารณา 

2. การมอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนดไปพร้อมหนงัสือนดัประชุมผูถื้อ

หุน้ เพื�อใหผู้ถื้อหุน้มีช่องทางในการใชสิ้ทธิ� ออกเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ดว้ยตนเอง ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ตอ้งการใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือ

มอบฉนัทะดงักล่าวไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยผูถื้อหุน้มีอิสระในการตดัสินใจที�จะเลือกมอบฉนัทะในรูปแบบที�ผูถื้อหุน้

ตอ้งการและบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เนื�องจากเป็นแบบที�ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดการ

ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ นอกจากนั�นบริษทัยงัได้เสนอรายชื�อกรรมการอิสระ เพื�อเป็นทางเลือกในการมอบ

ฉนัทะไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

3. การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษทัไดก้าํกบัดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื�อป้องกันการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในให้แก่

ตนเองหรือผูอ้ื�นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื�อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษทัได้

กาํหนดแนวทางในการเก็บรักษาขอ้มูลภายในของบริษทั และแนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื�อแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดูรายละเอียดเพิ�มเติมในหวัขอ้การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

 

 

 



       

4. การมีส่วนไดเ้สีย 

บริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเรื�องการมีส่วนไดเ้สียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะ

ในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทักับผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้ง โดยเมื�อเกิดกรณีดงักล่าว ผูมี้ส่วนไดเ้สียใน

เรื�องนั�นจะตอ้งรายงานใหบ้ริษทัทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงในเรื�องนั�น ๆ รวมทั�งไดก้าํหนดแนวทาง

เพื�อมิให้กรรมการหรือผูบ้ริหารที�มีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วนเกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมกระบวนการตดัสินใจในการพิจารณาธุรกรรม

ดงักล่าว และไม่มีสิทธิ� ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นๆ 

หมวดที� 3   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

1. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 

ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น เจา้หนี�  ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็น

ตน้ ดงันั�น บริษทัจึงไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งเพื�อให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดรั้บการดูแล

เป็นอยา่งดี ทั�งนี�  ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัไดค้าํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตามแนวทางดงัต่อไปนี�  
 

ผู้ถอืหุ้น : บริษทัมีนโยบายที�จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น และไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั�งเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นใน

การรับทราบขอ้มูลของบริษทั โดยเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั สมํ�าเสมอ 

ถูกต้อง และครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ รวมทั�ง

เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในการประชุมผูถื้อหุ้น  ตลอดจน

บริษทัจะสร้างความเจริญเติบโต เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและให้ผลตอบแทนที�เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง 

รวมทั�งยดึมั�นการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

พนักงาน : บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นหนึ�งในทรัพยากรหลกัที�มีความสาํคญัในการพฒันาองคก์รให้มี

การเติบโต โดยบริษทัได้ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ� งบริษทัได้กาํหนด

ระเบียบปฏิบตัิเกี�ยวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานที�ชดัเจน เช่น การประเมินผลงาน

โดยใช ้KPI กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ สวสัดิการสินเชื�อทั�วไปกบัธนาคารออมสิน เพื�ออาํนวยความ

สะดวกให้แก่พนกังานที�มีความประสงคจ์ะขอสินเชื�อโดยไดรั้บอตัราดอกเบี�ยพิเศษ และสามารถ

ชาํระคืนเงินสินเชื�อโดยหกัจากยอดบญัชีเงินเดือนไดโ้ดยตรง ประกนัอุบติัเหตุ การตรวจสุขภาพ

ประจาํปีการจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่าง ๆ เช่น งานศพ เป็นตน้ การ

พฒันาศกัยภาพของพนกังาน การจดัใหม้ีกิจกรรมที�เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังาน เช่น 

งานกีฬาสี งานเลี�ยงปีใหม่ งานทาํบุญบริษทัและโรงงาน งานวนัเกิด เป็นตน้ การมอบรางวลัใหแ้ก่

ร้านสาขาที�มีผลงานดีเด่นในเรื�องต่าง ๆ เป็นประจาํทุกปี การให้รางวลัพนกังานประจาํโรงงาน

ดีเด่น การดูแลสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัในสถานที�ทาํงาน เพื�อใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิต

ของพนักงาน การรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จาก

พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที�บริษทักาํหนด 

รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 



       

ลูกค้า : บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิที�จะพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการอยา่งต่อเนื�องเพื�อสร้าง

ความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ให้ลูกคา้ได้รับสินคา้/บริการที�ดี มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั ใน

ระดบัราคาที�เหมาะสมและยติุธรรม สร้างความสัมพนัธ์และเป็นมิตรที�ดีกบัลูกค้าตลอดจนมีการ

สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั�งมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและ

ขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ เพื�อนาํขอ้บกพร่องหรือปัญหาที�เกิดขึ�นมาปรับปรุงแกไ้ขโดยเร็ว 

คู่ค้า : บริษทัตระหนกัถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื�อสัตยใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจซึ� งไดมี้การกาํหนด

แนวทางการปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ย่างชดัเจน รวมทั�งไม่เรียกไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์

ใดๆที�ไม่สุจริตในการคา้กับคู่คา้ ซึ� งบริษทัได้จดัทาํหนังสือแจง้ในเรื�องดังกล่าวให้คู่คา้ทุกราย

รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตัิตาม ตั�งแต่วนัที� 21 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป 

เจ้าหนี�  บริษทัมีการกาํหนดวิธีการและแนวปฏิบติัที�จะไม่ละเมิดสิทธิของเจา้หนี� เงินกู ้โดยมีการปฏิบติั

ตามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขต่างๆ ในสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด ชาํระคืนเงินกูต้ามกาํหนดเวลา 

ไม่ใชเ้งินที�ไดร้ับจากการกูย้มืไปในทางที�ขดักบัวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงที�ทาํไวก้บัเจา้หนี�  ไม่ใช้

วิธีการที�ไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริง อนัจะทาํให้เจา้หนี� ได้รับความเสียหาย รวมทั�งไม่

เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ที�ไม่สุจริตกบัเจา้หนี�  

คู่แข่ง : บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที�ดี 

โดยไม่กีดกันผูอ้ื�นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่แสวงหาขอ้มูลที�เป็นความลบัของคู่แข่ง

ทางการคา้ดว้ยวิธีการที�ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมทั�งจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทาง

การคา้โดยปราศจากซึ�งมูลแห่งความจริง หรือมีการกระทาํการใดๆที�ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 

ชุมชนสังคมและ

สิ�งแวดล้อม 

: บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม ทั�งในดา้นความปลอดภยัและคุณภาพ

ชีวิต ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าตลอดจนดาํเนินธุรกิจโดย

คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อม ซึ� งบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี� ยวกับ

สิ�งแวดลอ้มที�ใช้บงัคบัอยู่อย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการในการป้องกนันํ� าทิ�งจากโรงงาน ซึ� ง

จะตอ้งผ่านการบาํบดัและนาํกลบัมาใช้ในโรงงานโดยไม่มีการปล่อยออกสู่แหล่งนํ� าสาธารณะ 

รวมทั�งการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื�อพฒันาชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อมตามสมควร อาทิ 

โครงการส่งเสริมใหน้กัเรียน นกัศึกษา มีงานทาํในช่วงว่างจากการเรียน โครงการโรงงานสีขาว 

การสนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็ในชุมชน เป็นตน้ 

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อสื�อสารเพื�อแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน หรือแจง้เบาะแส

ในกรณีที�พบเห็นการกระทาํที�ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั กบัประธานกรรมการบริษทัไดโ้ดยตรงที�

อีเมล chairman@hotpot.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือกล่องรับความคิดเห็นที�ร้านสาขา หรือโทรศพัทแ์จง้

โดยตรงตามหมายเลขโทรศพัทที์�ติดประกาศแจง้ไวที้�ร้านสาขาทุกสาขา 

ทั�งนี�  บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบตามขั�นตอนและบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่เปิดเผย

ชื�อผูแ้จง้เบาะแส รวมทั�งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อคุม้ครองผลกระทบที�อาจเกิดขึ�นกบัผูแ้จง้

เบาะแสดงักล่าว 



       

หมวดที� 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที�มีผลต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กบับริษทั เพื�อให้ได้รับข้อมูลที�มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา น่าเชื�อถือ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทได้ดําเนินการ

ดงัต่อไปนี�  

 จดัทาํรายงานทางการเงิน พร้อมทั�งคาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

(Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสโดยได้

เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ทั�งนี�  บริษทัไม่เคยมีประวติัการถูกใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไดเ้ปิดเผยงบการเงินต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุน

ภายในระยะที�กาํหนด นอกจากนี�  ในปี 2560 งบการเงินของบริษทัไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเงื�อนไขจาก

ผูส้อบบญัชี 

 เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารในรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) และกาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�มีการซื�อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์โดยเลขานุการบริษทั

จะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั� นยงักําหนดให้มีการรายงานการ

เปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายไตรมาส 

 เปิดเผยการทาํรายงานเกี�ยวโยงและรายการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร โดยมีการรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิหรือรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 จดัใหมี้ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) เวบ็ไซต์ของบริษทัซึ� งมีทั�งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ การให้ขอ้มูลต่อนกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนที�มาเยี�ยมชมและหารือกบัผูบ้ริหาร การ

สื�อสารผ่านสื�อสาธารณะต่างๆเช่น หนังสือพิมพ ์เป็นตน้ นอกจากนั�นบริษทัยงัจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์

เพื�อให้นักลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์สื�อมวลชนและบุคคลทั�วไป สามารถซักถามขอ้สงสัยต่างๆ ได้

ตลอดเวลา  ซึ� งสามารถติดต่อทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2286-9959 ต่อ 2105 หรือที�อีเมล ir@hotpot.co.th 

หรือบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.hotpot.co.th 

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์เขา้พบผูบ้ริหารเพื�อ

สอบถามข้อมูลเกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจ ผลการดาํเนินงานของบริษทัและแนวโน้มธุรกิจ สําหรับในปี 2560 ยงัไม่มีนัก

ลงทุนและนกัวเิคราะห์ขอเขา้พบผูบ้ริหาร  

 

 



       

หมวดที� 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

 1.  โครงสร้างคณะกรรมการ 

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ� งมีความหลากหลายในดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพ ความเชี�ยวชาญ

เฉพาะดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชน์ให้กบับริษทั โดยเป็นผูม้ีบทบาทสําคญัในการ

กาํหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งมีบทบาทสําคญัในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 

ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามแผนที�วางไว ้ตลอดจนดาํเนินกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งการ

กาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที�ไดก้าํหนดไว ้และก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดต่อบริษทัและผูถื้อหุน้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 7 คน ประกอบดว้ยกรรมการที�เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 3

คน กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการที�เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน ซึ� งเท่ากับ 3 ใน 7 ของจาํนวน

กรรมการทั�งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นผูที้�มีความรู้ความเชี�ยวชาญดา้นบริหารจดัการ การเงิน และการตลาด มีกรรมการ

ที�เป็นผูบ้ริหารเป็นผูห้ญิง 1 คน นอกจากนี�  ประธานกรรมการและผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลคนเดียวกนั 

2) การแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั บริษทัไดมี้

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริหารอย่างชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ ปฏิบติัหน้าที�เฉพาะเรื�องและนาํเสนอ

เรื�องใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาหรือรับทราบตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ที�ไดก้าํหนดไว ้  

3) การแยกบทบาทหนา้ที�ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

บริษทักาํหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื�อใหเ้กิดความ

ชดัเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบาย การกาํกบัดูแล และการบริหารงานประจาํ โดยได้แบ่งแยก

บทบาทหน้าที� และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักับผูบ้ริหารอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอาํนาจการ

ดาํเนินงาน ทั�งนี�คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ที�ในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารในระดบั

นโยบาย ในขณะที�ผูบ้ริหารทาํหนา้ที�บริหารงานของบริษทัในดา้นต่างๆใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนด 

4) การเลือกตั�งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการมีวาระการดาํรงตาํแหน่งที�แน่นอน ซึ� งตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว่้าในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกครั�ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสามโดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ� งในสาม และให้กรรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะไดร้ับเลือกตั�งกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได้

ทั�งนี�บริษทัไดก้าํหนดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี 

 



       

5) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนอื�นๆ  

บริษทัมีนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบยีนที�กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

6) การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร และประธานกรรมการบริหารในบริษทัจดทะเบียนอื�นๆ  

บริษทัไม่มีนโยบายให้กรรมการที�เป็นผูบ้ริหารและประธานกรรมการบริหารไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจด

ทะเบียนอื�นๆ (ยกเวน้บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของบริษทั) เวน้แต่จะไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

7) การแต่งตั�งเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั� งเลขานุการบริษัทเพื�อให้มีหน้าที�และความรับผิดชอบตามพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 2.  บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าที�พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื�องที�สําคญัเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจกลยุทธ์ ความเสี�ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั�งกาํกบัดูแลให้ฝ่ายจดัการดาํเนินงาน

ตามนโยบายและแผนที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกาํหนดให้มีการทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์ 

ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณเป็นประจาํทุกปี และให้เผยแพร่ให้พนักงานระดบัผูจ้ดัการขึ�นไปรับทราบและ

นาํไปปฏิบติั 

2) คณะกรรมการบริษทัได้แบ่งอาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแล และ

การบริหารงานประจาํวนัออกจากกันอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารถูกเลือกตั�งจาก

คณะกรรมการบริษทั ซึ�งประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ที�บริหาร โดยประธานกรรมการเป็น

ผูน้ําและมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเรื�องนโยบายของบริษทั อนัเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษทัที�ได้

พิจารณาและกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผูน้าํการประชุมคณะกรรมการบริษทัให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระ ตลอดจนทาํ

หนา้ที�เป็นประธานในที�ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ทั�งนี�  ประธานกรรมการไม่ไดร่้วมบริหารงานปกติประจาํวนั แต่ให้การ

สนับสนุนและคาํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางประธานเจา้หน้าที�บริหารอย่างสมํ�าเสมอ ในขณะที�

ประธานเจ้าหน้าที�บริหารรับผิดชอบเกี�ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอาํนาจที�ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั  

3) คณะกรรมการบริษทัเป็นผูริ้เริ�ม มีส่วนร่วมในการจดัทาํและอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

ซึ� งที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั� งที� 1/2554 เมื�อวนัที� 18 กรกฎาคม 2554 ไดใ้ห้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ทั�งนี�  

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ และไดมี้การสื�อสารให้ทุกคน

ในองคก์รไดเ้ขา้ใจถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีใหถู้กตอ้งตรงกนั เพื�อส่งเสริมใหทุ้กคนในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบาย

ที�กาํหนด  

4) คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้เป็นไป

ตามมาตรฐานในการปฏิบติังานโดยชอบ และแสดงเจตนารมณ์ในการที�จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสซื�อสัตยสุ์จริต มี

คุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียโดยไดมี้การทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ� งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัครั� งที� 4/2558 เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2558 ทั�งนี� เพื�อให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และ



       

สถานการณ์ที�เปลี�ยนไป รวมทั�งสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั โดยเพิ�มเติมเนื�อหาของคู่มือให้

ครอบคลุมถึงขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆรวมถึงการ

ปฏิบติัหนา้ที�ต่างๆมากยิ�งขึ�น ซึ�งคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแนวทางการปฏิบติังานและแนวทางประพฤติปฏิบติัที�ถูกตอ้งใน

การประกอบธุรกิจ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและแนวทางปฏิบติังานที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทุกคนพึงปฏิบติัตนและปฏิบตัิงานตามกรอบจรรยาบรรณที�กาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

(1) การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี�  คู่แข่งทางการคา้ สังคม 

ชุมชน  และสิ�งแวดลอ้ม 

(2) การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง และการปฏิบติัตามจารีตประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

(4) การไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(5) การต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั�น 

(6) การรับ การใหข้องขวญั ทรัพยสิ์น ประโยชน์อื�นใด 

(7) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

(8) การรักษาความลบั การใชข้อ้มูลภายใน และการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 

(9) การปกป้อง ดูแลทรัพยสิ์นของบริษทั 

(10) การควบคุมภายใน 

(11) ขอ้มูล ข่าวสาร และการให้ขอ้มูลข่าวสาร และการใหส้มัภาษณ์ต่อสื�อมวลชน หรือสาธารณชน 

(12) จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร 

(13) จรรยาบรรณของพนกังาน 

ทั�งนี�  บริษทัไดมี้การประกาศและแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบและยดึปฏิบติัตามคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งเคร่งครัด พร้อมทั�งลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน นอกจากนั�น ยงักาํหนดให้จรรยาบรรณธุรกิจเป็น

หวัขอ้หนึ�งในการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมทั�งยงัไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

5)  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยกาํหนดไม่ให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทั�งผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลต่างๆดงักล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที�ขดัแยง้กบัผลประโยชน์

ของบริษทั หลีกเลี�ยงการกระทาํที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทั�งนี� ผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งหรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�

พิจารณาต้องแจง้ให้บริษทัทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ

พิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั�นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ� งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยบริษทัได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื�องการกาํหนดราคาและเงื�อนไข

ต่างๆ กบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ให้เสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยเปิดเผยการทาํรายการไว้

ในงบการเงิน รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ดว้ย 

6) คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยง ทั�ง

ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังานที�มีประสิทธิภาพ ทั�งนี� ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงเป็นกลไก

สําคัญที�จะสร้างความมั�นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี�ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี



       

ประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที�ตั�งไว ้ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพยสิ์น

ไม่ใหรั้�วไหล สูญหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ทาํให้รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้งน่าเชื�อถือ บุคลากรปฏิบติัตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งคุม้ครองเงินลงทุนของผูถื้อหุน้  ดงันั�นบริษทัจึงไดก้าํหนดภาระหน้าที�และ

อาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในเรื�องต่างๆไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการ

ใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�ระหว่างผู ้ปฏิบติังานและผู้ติดตาม ควบคุม และ

ประเมินผลออกจากกนั เพื�อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและ

ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี�ยงที�ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึ�น  รวมทั�งไดจ้ดัทาํและ

ทบทวนระบบการควบคุม ทั�งดา้นการดาํเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังาน  ตลอดจนการจดัการความเสี�ยง และยงัให้ความสําคญักับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที�

ผดิปกติ   

ทั�งนี�  บริษทัไดว้่าจา้งบุคคลภายนอกให้ทาํหน้าที�เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั 

ควอนตั�มพอยท์ คอนซัลติ�ง จาํกัด ซึ� งทาํหน้าที�ตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�เพียงพอ 

เหมาะสมและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อใหผู้ต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทาํหน้าที�

ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที� โดยประธานกรรมการ ซึ� งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบด้วย จะเป็นผูร้ายงาน

สรุปผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในประจาํไตรมาสให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ และนาํไปแกไ้ขปรับปรุงใน

ส่วนที�มีปัญหา  บริษทัมีการติดตามประเมินผลอย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

อย่างน้อยปีละ 1 ครั� ง เพื�อให้ความมั�นใจว่าระบบที�วางไวส้ามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�บริษทักาํหนดให้

เลขานุการบริษทัทาํหนา้ที�ในการติดต่อประสานงานระหว่างผูต้รวจสอบภายในและหน่วยงานต่างๆในบริษทั 

7) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที�รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทัและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏใน

รายงานประจาํปี โดยไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงินและดูแลให้มีการ

จดัทาํรายงานทางการเงินอยา่งมีคุณภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชีที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป โดยเลือกใชน้โยบาย

บญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ�าเสมอ มีการเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญัของบริษทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยงบ

การเงินจดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบโดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ� งเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั ทั�งนี�  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สาํคญัดาํเนินการบนพื�นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสมํ�าเสมอ 

 3.  การประชุมคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจง้ให้คณะกรรมการทราบ

กาํหนดการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั�ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ�มเติมตามความ

จาํเป็นโดยกาํหนดวาระการประชุมที�ชดัเจนล่วงหนา้ และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํโดยเลขานุการ

บริษทัจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื�อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษา

ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ยกเวน้ในกรณีจาํเป็นรีบด่วนเพื�อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั  

2) ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาส

ใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆ เพื�อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้



       

3) ในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดจึงจะครบเป็น

องคป์ระชุม 

4) ในการพจิารณาเรื�องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทัซึ�งทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุมจะเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงที�เกี�ยวข้องกับวาระที�เสนอเข้าร่วม

ประชุมดว้ยเพื�อชี� แจงและให้รายละเอียดขอ้มูลเพิ�มเติม รวมทั�งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรงเพื�อให้สามารถนาํไปปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

5) ในการลงมติในที�ประชุม กาํหนดให้ระหว่างที�ลงมติจะตอ้งมีกรรมการอยู่ในที�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของกรรมการทั�งหมด และให้ถือมติตามเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งเสียง และกรรมการที�มีส่วนได้

เสียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/หรือไม่ใชสิ้ทธิ� ออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในที�ประชุมจะ

ออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกหนึ� งเสียงเป็นเสียงชี� ขาด ในกรณีที�กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที�ประชุม กรรมการสามารถขอให้

เลขานุการบริษทับนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรือยื�นหนงัสือแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการก็ได ้

6)  กรรมการทุกคนมีสิทธิ� ที�จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารสําคัญอื�นๆและหาก

กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื�นๆและฝ่ายบริหารของบริษทัตอ้งดาํเนินการตอบข้อ

สงสยัดงักล่าวอยา่งรวดเร็วและครบถว้นเท่าที�จะเป็นไปได ้

7) เลขานุการบริษทัเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือ

ชื�อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที�ประชุมรับรองในการประชุมครั� งถดัไป รวมทั�งเป็นผูจ้ดัเก็บข้อมูลหรือเอกสาร

เกี�ยวกบัการประชุมต่างๆเพื�อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง  

8) โดยปกติคณะกรรมการทุกคนจะเขา้ร่วมการประชุมทุกครั� ง ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็นซึ�งจะแจง้เป็นการล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 

9) คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที�จะประชุมระหว่างกันเองตาม

ความจาํเป็นเพื�ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี�ยวกบัการจดัการโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ทราบถึงผลการประชุม 

ในปี 2560 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสรุปไดด้งันี�  
 

 การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั�งหมด (ครั�ง) 

 ปี 2559 ปี 2560 

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. นายอภิชยั เตชะอุบล1/ - - 9/10  

2. นายประสงค ์วรารัตนกุล1/ - - 9/10 4/4 

3. นายอมรศกัดิ�  เกตุจรูญ 6/6 4/4 7/10 4/4 

4. นายกานต์ สุทธิรัตน์ 2/ 3/3  7/10 3/4 

5. นายสมพล ฤกษว์บูิลยศ์รี 6/6  9/10  

6. นายโชติวิทย ์เตชะอุบล1/ -  9/10  

7. น.ส.อณัทิกา ฤกษว์บิลูยศ์รี1/ -  8/10  



       

 

หมายเหตุ:    1/ นายอภิชยั เตชะอุบล นายประสงค ์วรารัตนกลุ นายโชติวิทย ์เตชะอุบล และนางสาวอณัทิกา ฤกษว์ิบูลยศ์รีไดรั้บการแต่งตั�งตาม

มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2560 เมื�อวนัที� 16มกราคม2560ไดเ้ริ�มเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัตั�งแต่ ครั� งที� 

2/2560 เมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

 2/ นายกานต ์สุทธิรัตน์ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ มีผลตั�งแต่วนัที� 13 มกราคม 2560 แต่ภายหลังที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ครั� งที� 3/2560 เมื�อวนัที� 10เมษายน2560 ไดมี้มติแต่งตั�งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทน

นายเมตตา จารุจินดา มีผลตั�งแต่วนัที� 10เมษายน2560 เป็นตน้ไป ไดเ้ริ�มเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทัตั�งแต่ ครั� งที� 4/2560 

และเริ�มเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตั�งแต่ ครั� งที� 2/2560 

 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองปีละ 1 ครั� ง โดยในปี 2560 ไดท้าํการประเมินผล

การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัททั�งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อและหลกัเกณฑ์ในการประเมินสอดคลอ้งกับแนวทางที�ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

แนะนาํไวใ้ห้เหมาะสมกบั องค์กร โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมินใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนทาํการประเมิน 

เมื�อไดผ้ลสรุปจากการประเมินแลว้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณากาํหนดแนวทางปรับปรุงการทาํงานร่วมกนั และเปิดโอกาส

ใหก้รรมการทุกคนสามารถเสนอความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 เกณฑใ์ห้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหวัขอ้การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั คือ  

   0  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง     หรือ  ไม่มีการดาํเนินการในเรื�องนั�น 

   1  =  ไม่เห็นดว้ย      หรือ  มีการดาํเนินการในเรื�องนั�นเลก็นอ้ย 

   2  =  เห็นดว้ย      หรือ  มีการดาํเนินการในเรื�องนั�นพอสมควร 

   3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก      หรือ  มีการดาํเนินการในเรื�องนั�นดี 

   4  =  เห็นดว้ยอยา่งมาก     หรือ  มีการดาํเนินการในเรื�องนั�นอยา่งดีเยี�ยม 

 

4.1 ผลการประเมินการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ 

 1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 86.04 

 2)  บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 85.00 

 3)  การประชุมคณะกรรมการ 90.08 

 4)  การทาํหนา้ที�ของกรรมการ 93.37 

 5)  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 93.57 

 6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 86.31 

รวมคะแนน 87.87 
 

 

 



       

4.2 ผลการประเมินการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ 

 1)  โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 92.86 

 2)  การประชุมของคณะกรรมการ 94.64 

 3)  บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 89.29 

รวมคะแนน 91.88 

 

4.3 ผลการประเมินการปฏบิัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

 1)  โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 91.67 79.17 

 2)  การประชุมของคณะกรรมการ 91.67 73.33 

 3)  บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 89.29 70.00 

รวมคะแนน 90.83 72.92 

5. ค่าตอบแทน 

บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัที�เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของ

บริษทั  และความสอดคลอ้งกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบของ

กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน โดยอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และ/หรือเงินเดือน  

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2560ได้มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ซึ�งประกอบดว้ย กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ   

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหาร 

บริษทัใชค้วามระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารของบริษทัให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม โดยเป็นอตัราที�

แข่งไดใ้นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื�อที�จะดูแลและรักษาผูบ้ริหารที�มีคุณภาพไว ้โดยผูบ้ริหารที�ไดร้ับมอบหมายหน้าที�และความ

รับผิดชอบเพิ�มขึ�นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ�มขึ�นในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และความรับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายเพิ�ม

มากขึ�น 

 6.  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการกาํหนดใหใ้นกรณีที�มีกรรมการใหม่ เลขานุการบริษทัจะเป็นผูจ้ดัเตรียมเอกสารและขอ้มูลที�เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที�ของกรรมการใหม่รวมถึงการจดัใหฝ่้ายจดัการไดมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่สาํหรับปี 2560 มีกรรมการเขา้ใหม่ 4 ท่าน 



       

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ไดเ้ขา้

ร่วมการฝึกอบรมสมัมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ที�จดัขึ�นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระอื�น ๆ เพื�อเสริมสร้างความรู้ และนาํไปใช้ปรับปรุงการ

ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

กรรมการที�ผา่นการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) มีดงันี�  

รายชื�อกรรมการ ชื�อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

1. นายอภิชยั เตชะอุบล - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 

- หลกัสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 6/2001 

- หลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

(CGI) รุ่น 3/2015 

2. นายประสงค ์วรารัตนกุล - หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006 

- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014 

3. นายอมรศกัดิ�  เกตุจรูญ - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 89/2011 

4. นายกานต ์สุทธิรัตน์ ไม่มี 

5. นายสมพล ฤกษว์บิลูยศ์รี - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2010 

6. นายโชติวิทย ์เตชะอุบล - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 

7. นางสาวอณัทิกา ฤกษว์บิลูยศ์รี - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 
 

ในปี 2560บริษทัได้ดาํเนินการให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

ดงัต่อไปนี�   
 

ผู้เข้าร่วมอบรม ตาํแหน่ง หลกัสูตร จัดโดย วนัที�อบรม 

นายโชติวิทย ์เตชะอบุล กรรมการ/กรรมการบริหาร/

รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร/

รักษาการเจา้หนา้ที�บริหารสาย

งานบญัชีและการเงิน 

- หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 138/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

19 มิถนุายน 2560 

นางสาวอณัทิกา ฤกษวิ์บูลยศ์รี กรรมการ/กรรมการบริหาร/

เจา้หนา้ที�บริหารสายงาน

บริหารจดัการ 

- หลกัสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 138/2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

19 มิถนุายน 2560 

 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารโดยเฉพาะ ดงันั�น ในการคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบริษทั กรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบนัจะมีการหารือร่วมกันเพื�อกาํหนดตวับุคคลที�มีความเหมาะสมทั�งด้าน

ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถเขา้มาเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการสรรหากรรมการ จะ



       

ใหค้วามสาํคญักบัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ทั�งในดา้นความรู้ ทกัษะวิชาชีพ ความเชี�ยวชาญเฉพาะ

ดา้น เพศ ความสามารถ และประสบการณ์ที�สามารถเอื�อประโยชนใ์หก้บับริษทัและจะตอ้งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบตัิครบถว้น

ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งคุณสมบติัที�สาํคญัมีดงันี�  

1) กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู ้แต่งตั� งกรรมการอิสระเข้าร่วมใน

คณะกรรมการบริษทั ทั�งนี�  บริษทัมีนโยบายแต่งตั�งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั�งคณะ แต่ตอ้งไม่น้อย

กว่า 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของผูที้�

จะมาทาํหน้าที�เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมอื�นๆ 

ประกอบกนั เพื�อนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั�งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั�งนี�  หากมีกรรมการอิสระ

คนหนึ�งคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั�งกรรมการอิสระที�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนด

ขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที�เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่

ของกรรมการอิสระที�ตนแทน 

ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี�  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทับริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั�งนี�  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นั�น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ได้รับแต่งตั�งให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดร้ับการ

เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผูถื้อหุ้นที�มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บ

แต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 



       

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้

พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ� งไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั�น

ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดรั้บแต่งตั�งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อ

หุน้ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8.  ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที�มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�รับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการที�มี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบติัความเป็นอิสระของตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั� ง โดยจะแจง้

พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวติักรรมการ ณ สิ�นปี สําหรับจดัทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจาํปีของบริษทั  

2) กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั�งเป็นไปตามเกณฑก์ารกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที�หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที�จะเป็นประโยชน์และเพิ�ม

มูลค่าใหแ้ก่บริษทั 

3. มีคุณลกัษณะที�สนับสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ เพื�อสร้างคุณค่าใหแ้ก่บริษทั 

ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื�อสัตย ์(Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาไดอ้ย่าง

เตม็ที� 

การเลือกและแต่งตั�งกรรมการ   เป็นไปตามวิธีการที�ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั และกรรมการที�ได้รับการ

แต่งตั�งจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ มติที�ประชุมผูถื้อหุ้นให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  



       

ทั�งนี�  บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับการ

แต่งตั�งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปี โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย และบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั�งและถอดถอนกรรมการ ดงันี�  

- ให้บริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึ� ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� ง

หนึ� งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และให้คณะกรรมการเลือกตั� งกรรมการด้วยกนัเป็น

ประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหนา้ที�ตามขอ้บงัคบัในกิจการซึ�งประธานกรรมการมอบหมาย 

- ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี�  

(1) ผูถื้อหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ที�ตนถือ 

(2)  ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ใน

กรณีที�เลือกตั�งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3)  บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการ เท่าจาํนวน

กรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมา 

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที�จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น ใหผู้เ้ป็นประธาน

เป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด    

- ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหนึ�งในสามโดย

อตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น ให้จบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก

ตาํแหน่งไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไป

ถึงบริษทั 

กรรมการซึ� งลาออกตามวรรคหนึ� ง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั

มหาชนจาํกดัทราบดว้ยก็ได ้

- ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก

บุคคลซึ�งมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า  

2 เดือน บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ� งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวน

กรรมการที�ยงัเหลืออยู ่



       

- ในกรณีที�กรรมการพน้จากตาํแหน่งทั�งคณะ ให้คณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งยงัคงอยู่รักษาการใน

ตาํแหน่งเพื�อดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปเพียงเท่าที�จาํเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เขา้รับหน้าที� เวน้แต่ศาลจะมีคาํสั�งเป็น

อยา่งอื�น ในกรณีที�คณะกรรมการพน้จากตาํแหน่งตามคาํสั�งศาล 

คณะกรรมการที�พน้จากตาํแหน่ง ตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั�งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน

หนึ� งเดือนนับแต่วนัพน้จากตาํแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี�วนัก่อนวนัประชุม และ

โฆษณาคาํกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวนั

ติดต่อกนั 

- ที�ประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3) กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั หรือที�ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน 

เพื�อทาํหนา้ที�ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละรายตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และตอ้งไม่

เป็นกรรมการที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบริษทัจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยที�กาํหนดวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทั�งนี�  กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่าน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจหรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือ

การเงินที�เพียงพอที�จะสามารถทาํหน้าที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาํหน้าที�อื�นในฐานะ

กรรมการตรวจสอบได ้

4) ผู้บริหาร 

บริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหาผูบ้ริหาร ทั�งนี�  บริษทัมีนโยบายที�จะสรรหาผูบ้ริหารโดยคัดเลือกบุคคลที�มี

ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจ  

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้รับมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตั� งบุคคลที�มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัเขา้เป็นพนกังานในระดบัต่างๆ นอกจากนี� การแต่งตั�งหวัหนา้หรือผูรั้บผิดชอบเกี�ยวกบังาน

ดา้นการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน  

การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

เพื�อใหเ้กิดความโปร่งใสและป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทัที�ยงั

ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั�งเพื�อหลีกเลี�ยงขอ้ครหาเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการซื�อขายหลกัทรัพยข์องบุคคล

ภายใน บริษทัจึงไดอ้อกระเบียบปฏิบตัิเพื�อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัถือปฏิบติัดงันี�  

1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ตอ้งรักษาความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั ไม่นาํไป

เปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  หรือเพื�อประโยชน์แก่ผูอ้ื�นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม รวมทั�งตอ้งไม่ทาํการซื�อ



       

ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทั  และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอนั

ใดโดยใชค้วามลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัอนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในหน่วยงานที�ไดรั้บขอ้มูลภายในของบริษทั ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และจะตอ้งไม่ทาํการซื�อขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที�

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวอยา่งน้อย 1 วนัทาํ

การ  

นอกจากนี�  กรรมการและผูบ้ริหารทุกคนไดล้งนามรับทราบภาระหนา้ที�ในการรายงานการถือหลกัทรัพยท์ี�ออก

โดยบริษทัของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่ง ตลอดจนรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

ต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ภายใน 3 วนัทาํการนับจากวนัที�ซื�อ ขาย โอน หรือรับ

โอน และตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบ รวมทั�งรายงานใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส  

ทั�งนี�  ข้อกาํหนดดงักล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัดว้ย หากผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดดงักล่าวจะตอ้งถกูลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ในรอบปีบญัชี 2560 เป็นจาํนวน

เงิน 1,240,000 บาทเท่ากับจากค่าสอบบญัชีในปี 2559 ทั�งนี� บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื�นๆ ให้แก่ผูส้อบบญัชีของ

บริษทันอกเหนือจากค่าสอบบญัชีขา้งตน้ 
 

สิ�งที�ยังไม่ได้ปฏบิัติตามหลักการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

หัวข้อที�ยังไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. การกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนของ CEO อยูใ่นแผนงานที�จะดาํเนินการ 

2. การจดัทาํแผนสืบทอดสาํหรับ CEO และผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 

อยูใ่นแผนงานที�จะดาํเนินการ 

3. การแต่งตั�งคณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการ

สรรหา คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัยงัไม่ไดมี้การแต่งตั�งคณะกรรมการค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ เนื�องจากคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูมี้อาํนาจ 

หนา้ที� และรับผดิชอบในเรื�องดงักล่าว 

4. การยื�นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

บริษทัยงัไม่ไดย้ื�นขอรับรองฯ เนื�องจากขาดบุคลากรที�จะ

รับผิดชอบในการจดัทาํเอกสาร อย่างไรก็ตาม บริษทัได้

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชั�นที�กาํหนดไว ้

 
 

 

 

 


