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การก ากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบบริหารจดัการที่

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจดัการที่ดีจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ ความมัน่ใจ

ให้กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสยี และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยยึดหลกัการตามนโยบายการปฏิบตัิที่ดี

ของบริษัทจดทะเบียนและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึง่ครอบคลมุหลกัการทัง้ 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้

ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate 

Governance Code:”CG Code”) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นหลกัปฏิบตัิที่

เน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและบูรณาการหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม และการ

พัฒนาความยั่งยืนเข้าไปในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบ และการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2558 วนัที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และทบทวนโดยที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 3/2561 วนัท่ี  9 สงิหาคม 2561 ตามล าดบั  

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบตัิและการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะ

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูและสารสนเทศของ

บริษัทอยา่งเพียงพอ สทิธิในการท่ีจะได้รับสว่นแบง่ผลก าไรจากบริษัท สทิธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล  การแต่งตัง้หรือถอดถอน

กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี การอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัโดยให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาสิทธิพืน้ฐานของผู้

ถือหุ้น และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิตามพืน้ฐานกฎหมายที่ก าหนดโดยมีการให้ข้อมลูอยา่งครบถ้วนเทา่เทียมกนั เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นวางใจ และมีความมัน่ใจในการลงทนุ 

นอกเหนือจากสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ  ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ด าเนินการในเร่ืองตา่ง ๆ  ท่ีเป็นการอ านวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น และการเดินทางมาประชุมโดยจดัให้มีบริการรถรับ,สง่ จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานี

ศนูย์วฒันธรรม มายงับริษัทซึง่เป็นสถานท่ีประชมุ 
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การจัดประชุมผู้ถอืหุ้น  

การจดัประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทได้ด าเนินการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัองัคารที่ 24 เมษายน 

2561 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุม บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 

1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ เข้าร่วมประชมุและมอบฉนัทะทัง้สิน้ 50 คน นบัจ านวน

หุ้ นได้ 361,001,500 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 65.64 ของจ านวนหุ้ นทัง้หมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 7 ท่าน รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้

ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่ง

ประธานกรรมการได้ด าเนินการประชมุอยา่งครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีขัน้ตอนในการด าเนินการประชมุดงันี ้ 

ณ ก่อนวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้ด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

มีโอกาสเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น สง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม และเสนอช่ือ

บคุคลที่เห็นวา่เหมาะสมให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการได้ โดยผู้ ถือหุ้นต้องสง่หนงัสอืเสนอช่ือกรรมการเป็นลายลกัษณ์

อกัษรตอ่คณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ีบริษัทก าหนด พร้อมแนบหลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอมของบคุคล

ที่ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบตัิ ทัง้นี ้บคุคลดงักลา่วต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ทัง้นี ้

คณะกรรมการบริษัทร่วมกนัพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกวาระการประชมุ และบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้

เป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชุมวา่เป็นวาระที่ก าหนดโดย

ผู้ ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตุผลให้ที่

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นทราบ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม สง่

ค าถามลว่งหน้า หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแตอ่ยา่งใด  

เผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาด

หลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั  

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม

ด้วยรายละเอียด และเหตผุล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนงัสือมอบฉนัทะ รายงาน

ประจ าปี รวมทัง้รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จดัสง่เอกสารดงักลา่วให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนท่ีมีรายช่ือ ณ วนั

ปิดสมดุทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยจัดส่งลว่งหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั และประกาศลงโฆษณา

หนงัสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการต่อเนื่อง 3 วนัติดต่อกันก่อนวนั

ประชุม ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจ าปี ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th)  
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บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือ

กรรมการอิสระของบริษัทซึง่บริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระทกุคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้ รับมอบอ านาจเข้าร่วมประชุมแทน

ได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งทางบริษัทจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ ทัง้แบบ ก. ข. และ ค. พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และ

สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลกัฐานที่ต้องใช้ และค าแนะน าขัน้ตอนการมอบ

ฉนัทะ ทัง้นีห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. เป็นแบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นก าหนดการใช้สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระได้ 

ณ วันประชุมผู้ถอืหุ้น  

บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีบริการรถรับ,ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วฒันธรรม มายัง

บริษัทซึ่งเป็นสถานที่ประชุม และจดัให้มีเจ้าหน้าที่ดแูลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 2 ชัว่โมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทกุ

ทา่นรวมทัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรียงกนั  

บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและนบัคะแนนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทเชิญ

ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชมุ เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง 

จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ก่อนการประชุมประธานในท่ีประชุมได้แจ้งจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้ผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ที่

ประชมุรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบตัรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชมุ 

ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการประชมุตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยไม่มีการเปลี่ยน

ล าดบัระเบียบวาระ และไมม่ีการขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ในท่ีประชมุแตอ่ยา่งใด 

ประธานเปิดโอกาสให้มีการชีแ้จงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกนัใน

การตรวจสอบผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็น

ส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

การใช้สทิธิออกเสียงเพื่ออนมุตัิในแตล่ะวาระการประชุมยึดเสยีงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1  Share :  1 

Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสยีง  

ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ในระหวา่งการประชมุหากมผีู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ่ม บริษัทจะนบัจ านวนผู้ ถือหุ้นและจ านวนหุ้นใหมท่กุครัง้ 

ที่มีผู้ ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชมุเพิ่ม โดยผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีเข้ามาใหมใ่นระหวา่งการประชมุสามารถออกเสยีงลงคะแนนได้เฉพาะ

วาระท่ียงัไมล่งมติในท่ีประชมุเทา่นัน้ ทัง้นีป้ระธานจะสรุปผลการลงมติในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบ 
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ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบจุ านวนหุ้นท่ีลงมติ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง  

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถอืหุ้น  

หลังจากเสร็จสิน้การประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้ง

รายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

บริษัทจดัให้มีการบนัทกึเทปการประชมุตัง้แตต้่นจนจบ และจดัท าบนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง 

ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการนบัคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทัง้เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบน

เว็บไซต์ของบริษัท (www.auct.co.th) ภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น 

ผู้ เก่ียวข้อง และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมี

ประเด็นข้อสงสยั ความคิดเห็น หรือค าแนะน า สามารถติดตอ่ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” โทรศพัท์ 02-9347344 ตอ่ 148 หรือผา่น

ทางอีเมล ir@auct.co.th และในทกุ ๆ ความคิดเห็น และค าแนะน า ทางบริษัทจะได้น ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพฒันาการ

ท างานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้ตอ่ไป 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นบคุคล หรือ สถาบนั ควรได้รับการปฏิบตัิที่เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการ

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

เหมาะสม เป็นปัจจยัส าคญัตอ่ความมัน่ใจในการลงทนุกบับริษัท  

บริษัทจึงต้องก าหนดการก ากบัดแูลในเร่ืองตา่ง ๆ เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบตัิ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทมี

การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะได้รับสทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นไมแ่ตกตา่งกนั 

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น  

ในปี 2561 บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยบริษัทได้ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียม

กนั รายละเอียดดงันี ้ 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น

กรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพย์

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 3 เดือน ตามหลกัเกณฑ์ที่

บริษัทก าหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทัง้รายย่อยและนกัลงทุนสถาบนัร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การ

คมนาคมสะดวก เพื่อสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชมุได้หลายช่องทาง  

บริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั ง้

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลกัทรัพย์และ

เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 1 เดือน ก่อนวนัประชมุ 

บริษัทได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนวัน

ประชมุ 

การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งลว่งหน้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่ม

วาระการประชมุในวนัประชมุโดยไมไ่ด้แจ้งไว้ลว่งหน้า 

การมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุเองไมไ่ด้ สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น

เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ท่ีบริษัทแนบไปพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางในการออกเสยีงได้ นอกเหนือจากนัน้บริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งช่ือ

กรรมอิสระจ านวน 1 ทา่น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุไมไ่ด้มอบอ านาจให้บคุคลดงักลา่วเข้าร่วมประชมุและลงคะแนน

เสยีงแทน ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย   

การใช้บตัรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแตล่ะวาระ บริษัทจะเลอืกใช้วิธีลงคะแนน

แบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้ น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้  

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2561 โดยบริษัทได้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสยีง  

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบัหน้าที่ท่ีต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน คูส่มรส และบตุรที่ยงั

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลีย่นแปลงการถือครอง

หลกัทรัพย์ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์  พ.ศ. 2535 ภายใน 

3 วนัท าการถดัจากวนัท่ีท ารายการ และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน 

ก.ล.ต. 
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 บริษัทมีนโยบายก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็น

สาระส าคญั ซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอยา่ง

น้อย 30 วนัก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และควรรอคอยอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงภายหลงั

การเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

หากมีการฝ่าฝืนน าข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทก าหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตาม

ลกัษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระท าและความร้ายแรงของความผิดนัน้  ๆ  ซึ่งเร่ิมตัง้แต่การตักเตือนเป็น

หนงัสอื ตดัค่าจ้าง พกังานชัว่คราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงานอยา่งไรก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสงูสดุหาก

พบว่าผู้บริหารหรือบคุคลที่เก่ียวข้องใด ๆ ได้ใช้ข้อมลูภายในหรือมีความประพฤติที่สอ่ไปในทางที่จะท าให้บริษัทหรือผู้ ถือ

หุ้นได้รับความเสือ่มเสยีและเสยีหาย โดยบทลงโทษสงูสดุ คือ การให้ลาออกจากบริษัท 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้

ภาครัฐ พนกังาน ไปจนถึงชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุม่ย่อมมีความแตกต่างกนั ดงันัน้ บริษัทจึงได้ก าหนด

นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีให้สอดคล้องกบัความต้องการของแตล่ะกลุม่ ดงันี ้ 

ผู้ถือหุ้น : สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของตน และมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือ

หุ้น โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สร้างมลูค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนิน

ธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

บริหารจดัการและปฏิบตัิหน้าที่ โดยน าความรู้และทกัษะการบริหารมาประยกุต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ด้วยความระมดัระวงั รอบคอบและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

รายงานสถานภาพทางการเงิน และมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้ นอย่างเท่าเทีย มกัน 

สม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ เก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่

เปิดเผยข้อมลูลบัทางธุรกิจอนัจะน ามาซึง่ผลเสยีของบริษัทตอ่บคุคลภายนอก 

พนักงาน : มุ่งมัน่พฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน 

ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน ให้

ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค ก าหนดและตอ่ยอดการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร ด้วยตระหนกัวา่พนกังาน
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ทกุคนเป็นหนึง่ปัจจยัส าคญั และมีคณุคา่ น ามาซึ่งความส าเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยมีแนว

ปฏิบตัิดงันี ้

ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับพนกังานและหลกัการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตาม

เกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือ

สถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ให้ความเคารพตอ่ความเป็นปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความ

เป็นมนษุย์ 

บริหารจดัการทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องและสนบัสนนุกลยทุธ์/เปา้หมายธุรกิจ และจดัวางระบบ กระบวนการ

บริหารทรัพยากรบคุคลให้เทียบเคียงได้กบัธุรกิจชัน้น า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยตุิธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้

บริษัท 

ผู้บงัคบับญัชาทกุคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการ

บริหารทรัพยากรบคุคล และบริหารงานโดยหลกีเลี่ยงการกระท าใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงใน

หน้าที่การงานของพนกังาน 

การพฒันาทรัพยากรบคุคลเป็นเร่ืองที่องค์กร ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุคน ดงันี  ้

องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมการท างานอยา่งมืออาชีพ และพฒันาความรู้ความสามารถ

ให้มีประสทิธิภาพในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่อง 

ผู้บงัคบับญัชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมลูป้อนกลบั และสนบัสนนุการพฒันาพนกังานอย่าง

เสมอภาค 

พนกังานมีโอกาสเทา่เทียมกนัในการพฒันาความสามารถของตนเอง 

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึน้อยู่กับ

คณุภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนกังาน 

การแต่งตัง้และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน กระท าด้วยความเสมอภาค สจุริตใจ และ

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทัง้การกระท า หรือการปฏิบตัิของพนกังานนัน้ ๆ 

ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ 

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนกังานทกุระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนกังาน

สามารถแจ้งเร่ืองที่สอ่ไปในทางผิดข้อบงัคบัการท างาน ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ ประกาศ หรือกฎหมายได้ 

คู่แข่ง  :  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการ

แขง่ขนัทางการค้า และยดึถือกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหา ให้ร้ายปา้ยส ีและโจมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากมลูความจริง 
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คู่ ค้า   :   ค านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้า โดยการ

ปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีมีต่อคูค้่าอยา่งเคร่งครัดในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่

ค้าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 

รักษาความลบัของคู่ค้าอย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ รวมถึงไมน่ าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่

เก่ียวข้อง 

ลูกค้า   :  มุง่มัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลกูค้า และประชาชน ท่ีจะได้รับผลติภณัฑ์ และบริการ

ที่ดีมีคณุภาพ และยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้รักษาสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี  ้

มุง่มัน่พฒันาคณุภาพของสนิค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

เปิดเผยขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

รักษาความลบัของลกูค้าอยา่งจริงจงัสม ่าเสมอ รวมถึงไมใ่ช้ข้อมลูของลกูค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้

ที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหนี  ้: ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเง่ือนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหนีร้วมถึงการช าระคืนตาม

ก าหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

รักษาและปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ทัง้ในแง่การช าระคืน และเง่ือนไขอื่น ๆ 

รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนีต้ามข้อก าหนดในสัญญาเงินกู้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :   ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ใน

ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตระหนกัถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสงัคม ทัง้พืน้ที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลก าไรสว่นหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์

ชมุชนและสงัคม ค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ

สงัคม สิง่แวดล้อม และคณุภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สดุ 

คืนผลก าไรสว่นหนึง่เพื่อสร้างสรรค์สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ 

ปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เนื่อง

และจริงจงั 

ให้ความส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่ค้าที่มีเจตจ านงเดียวกนักบับริษัทในเร่ืองความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม 

และสิง่แวดล้อม 

อ านวยประโยชน์ตอ่สงัคมทกุระดบั ทัง้ในระยะใกล้และระยะไกล 
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เข้าร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาสงัคมและประเทศ ทัง้นโยบายรณรงค์ปอ้งกนัและ

นโยบายสร้างเสริม 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอนัเกิดขึน้กับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการ

แก้ไขได้อย่างทันท่วงที อนัจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขดัแย้งและเอือ้

ประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทให้ความส าคญักบัมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ เป็นเร่ืองที่ทกุภาคสว่นคาดหวงัและมุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตาม

ให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นที่เป็นลายลักษณ์อกัษร และประกาศใช้ในวนัที่ 1 

ตลุาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการแตง่ตัง้ “คณะท างาน Anti-corruption” เพื่อดแูลในเร่ืองนี ้

นโยบาย  

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับ

สนิบน (Bribery) กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตา่งประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานภาคเอกชน โดยถือว่า

การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักลา่วเป็นสิ่งที่ไม่ถกูต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

บคุลากรทกุระดบัจะต้องตอ่ต้านและละเว้นการกระท าเช่นวา่นี ้

แนวทางปฏิบัติ 

พนกังานบริษัททกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้อง

ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นที่

เก่ียวข้องกบับริษัทต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ

ติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้ 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทโดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการ

กระท าผิดและให้ความคุ้มครองผู้ ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท 

ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัตาม

ระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุลที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่บริษัทในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ฉบบันี ้

การช่วยเหลือทางการเมือง 
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การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนบัสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/

หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการสง่เสริมให้พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการที่พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล แต่จะต้องไม่

แอบอ้างความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพย์สิน อปุกรณ์ เคร่ืองมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ 

ในทางการเมือง 

บริษัท มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สงักัดพรรค

การเมืองพรรคใดพรรคหน่ีง บริษัทจะไมส่นบัสนนุทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นกัการเมือง หรือผู้สมคัรรับ

เลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเอือ้

ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบับริษัท 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

บริษัท เนื่องจากกิจกรรมดงักลา่วเก่ียวข้องกบัการใช้จ่ายเงิน โดยไมม่ีผลตอบแทนที่มีตวัตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือ

เส้นทางส าหรับการคอร์รัปชัน่ และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกศุลมีวตัถปุระสงค์แอบแฝง บริษัทจึงก าหนดนโยบายและ

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริจาคเพื่อการกศุล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคมุไว้ดังตอ่ไปนี ้

การบริจาคนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการเพื่อ

สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

การบริจาคนัน้ต้องพิสจูน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดงักลา่วไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กบั

บคุคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมปฏิบตัิทัว่ไป เช่น การติดตราสญัลกัษณ์ (Logo) 

การประกาศรายช่ือบริษัท ณ สถานท่ีจดังาน หรือในสือ่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

เงนิสนับสนุน 

เงินสนับสนุน (Sponsorships)  เป็นวิธีการประชาสมัพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ

บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจท าได้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่

เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวดัผลและติดตาม  เงินสนบัสนุนยังอาจถูก

เช่ือมโยงไปเก่ียวกบัการติดสินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์เก่ียวกับเงินสนบัสนนุ กระบวนการสอบทาน 

และรายละเอียดการควบคมุไว้ดงัตอ่ไปนี ้

เงินสนับสนุนนัน้ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ ขอเงินสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการ

ด าเนินการเพื่อสนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง หรือ

เพื่อเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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เงินสนบัสนนุนัน้ต้องพิสจูน์ได้วา่การให้เงินสนบัสนนุหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินได้ เช่น การ

ให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น 

ประกาศเกียรติคณุตามธรรมเนียมธุรกิจทัว่ไป 

ในการเป็นผู้ ให้เงินสนบัสนุน จะต้องจัดท าใบบนัทึกค าขอ ระบุช่ือผู้ รับเงินสนบัสนุนและวตัถุประสงค์ของการ

สนบัสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนมุตัิของบริษัทพิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิ

ของบริษัท 

ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น 

บริษัทตระหนกัดีวา่การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่ส าคญัที่จะน ามาซึง่ความส าเร็จอยา่ง

ตอ่เนื่องของบริษัท พนกังานสามารถให้ หรือรับของขวญั (Gifts) และ/หรือ คา่บริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป

คา่ใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบคุคลใด ๆ ได้ หากเข้าเง่ือนไขทกุข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

ไม่เป็นการกระท าโดยตัง้ใจ เพื่อครอบง า ชักน า หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ 

ผ่านการกระท าไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือหรือ

ผลประโยชน์ 

เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เป็นการให้ในนามบริษัท ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 

ไมเ่ป็นของขวญัที่อยูใ่นรูปของเงินสดหรือสิง่เทียบเทา่เงินสด (เช่น บตัรของขวญั หรือบตัรก านลั) 

เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น การให้ของขวญัเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือ

เป็นธรรมเนียมปกติ 

ประเภทและมลูค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกูต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจดัให้มี

การประกวดราคา พนกังานต้องไมรั่บของขวญั หรือคา่บริการต้อนรับจากบริษัทท่ีเข้าร่วมการประกวดราคานัน้ ๆ 

เป็นการให้อยา่งเปิดเผย ไมป่กปิด 

พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับ

ของขวญัซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวญั และน าส่งของขวัญ

ดงักลา่วแก่เลขานกุาร กรรมการผู้จดัการ เพื่อน าไปเป็นรางวลัให้แก่พนกังาน หรือบริจาคเพื่อการกศุลตามความเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยง 

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่ง

ครอบคลมุความเสีย่งอาจเกิดจากการทจุริตหรือการคอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ และทบทวนมาตรการจดัการความเสีย่งที่ใช้

อยูใ่ห้มีความเหมาะสมที่จะปอ้งกนัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

ทรัพยากรบุคคล 
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บริษัทจะน านโยบายฉบบันีม้าใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา กา ร

ฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้คา่ตอบแทนและการเลือ่นต าแหนง่ 

การอบรมและการสื่อสาร 

พนกังานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ รวมถึงการจัดให้มีการ

อบรมให้กับผู้ บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายฉบับนี ้นโยบายต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่รวมถึงการเปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

ตวักลาง ตวักลางแทนธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า/ผู้ให้บริการ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่ตวัแทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้ จัดจ าหน่ายสินค้า/ผู้ ให้บริการ 

ตลอดจนบคุคลอื่นที่เก่ียวข้อง ตัง้แต่เร่ิมต้นสมัพนัธ์ทางธุรกิจและในภายหลงัตามความเหมาะสม ทัง้นีบ้ริษัทสนบัสนนุให้

ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผู้จดัจ าหนา่ยสินค้า/ผู้ ให้บริการ และบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้องยึดมัน่ในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อ

สงัคมเช่นเดียวกบับริษัท 

การก ากับติดตามและสอบทาน 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคล จะทบทวนนโยบายฉบบันี ้และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิ หากมีการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ากบั และติดตามการน านโยบายฉบบันีไ้ปปฏิบตัิและให้ค าแนะน าตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องด าเนินการโดยเร็วที่สดุ 

กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยวินยัพนกังานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่ านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดแูลผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นตอ่บริษัทตามระเบียบว่าด้วย

กระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

จดหมาย  

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที ่518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 

โทรศพัท์     : (662)-934-7339 - 49 

โทรสาร    : (662)-935-6202 
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ส าหรับพนกังาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง 

E-mail ในระบบของบริษัทฯ 

3.3   ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจดัการของบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผย

ข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา แก่นกัลงทนุ สื่อมวลชน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องกลุม่อื่น ๆ โดยใช้สือ่หลากหลาย เช่น 

เอกสารเผยแพร่ หนงัสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทัง้การใช้สื่อทางเว็บไซต์ และ

อีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทัง้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบดูแลเร่ือง

ดงักลา่วด้วย 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทมีการจดัตัง้หน่วยงานเฉพาะเพื่อดแูลในสว่นของงานด้านผู้ลงทุนสมัพนัธ์ ซึ่งท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกบัผู้

ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นกัวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทัว่ไป   

ข้อมลูติดตอ่สือ่สารกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ที่อยู ่   บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 518/28 ซ.รามค าแหง 39 (เทพลลีา 1) 

แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Email   investor@auct.co.th 

เว็บไซต์             http://www.auct.co.th 

โทรสาร  (662)-935-6202 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (662)-934-7339 - 49 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใสทัง้รายงาน

ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึง่ล้วนมีผล

ต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมลูและสารสนเทศของ

บริษัทให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ  และสาธารณชนได้รับทราบอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อท าให้ผู้ได้รับขา่วสารมีความเช้าใจในบริษัท

อย่างถกูต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่าง  ๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.auct.co.th 

 

 

http://www.auct.co.th/
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4.1   การรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าปี  งบการเงินดังกล่าวจัดท าตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอในงบการเงิน ซึง่ในการนี  ้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายในรวมถึงการ

เปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

4.2 การท ารายการของกรรมการ 

1)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุ้น การถือครองหลกัทรัพย์ของ

บริษัทให้ทราบทกุครัง้ 

2)    บริษัทก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3)   บริษัทก าหนดเป็นนโยบายวา่การท ารายงานระหว่างกนัท่ีส าคญัต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ และการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อให้การ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อก าหนดทางการ บริษัทจึงก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการและผู้บริหาร 

ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยข้อมูล 

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ สามารถพิจารณาและตดัสินใจเก่ียวกบั

เนือ้หาของข้อมลูที่ส าคญั เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงข้อมลูด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็น

ผู้ ชีแ้จงก็ได้ 

การเผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมลูของบริษัทต้องมีความถกูต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมลูที่น่าเช่ือถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจง

ข้อมลูตา่ง ๆ ได้ชดัเจน เข้าใจง่าย และทนัเวลา 

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยภายในก าหนดเวลา และความถ่ี ตามที่กฎหมายหรือ

หนว่ยงานทางการก าหนด ตามประเภทของข้อมลู 

ข้อมลูส าคญัของบริษัทท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุหรือกระทบต่อ

สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมลูนัน้เผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

แล้ว 
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ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล 

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจท าให้เสียประโยชน์และ

ความสามารถในการแขง่ขนั หรือข้อมลูที่ยงัไมม่ีผลสรุป หรืออยูร่ะหวา่งการเจรจา ซึง่มีความไมแ่นน่อน และต้องไมเ่ปิดเผย

ข้อมูลที่มีลกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงสง่เสริมเกินความจ าเป็นโดยไม่มีเหตผุลสนบัสนนุ โดยควรละเว้น

ถ้อยค า หรือรูปแบบท่ีไมเ่หมาะสม หรือที่อาจท าให้เข้าใจผิดตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปล

ความหมายไมถ่กูต้องอยา่งมีนยัส าคญั ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจ

ชีแ้จงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

การด าเนินการกรณีข้อมลูร่ัวไหล หรือขา่วลอื 

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเก่ียวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูล

ส าคญัร่ัวไหลไปสู่บคุคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ 

และ/หรือ การด าเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และรอง

กรรมการผู้จดัการ รับผิดชอบในการชีแ้จงข้อมลูส าคญั และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้องโดยทนัที 

มาตรการปอ้งกนักรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  

การเข้าถึงข้อมลูของบริษัท  

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทใน

ระดบัที่เท่าเทียมกนั ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และผู้ ถือหุ้นสถาบนั ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

และได้รับข้อมลูเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางตา่ง ๆ มีดงันี ้ 

โทรศพัท์ : 02-9347344 ตอ่ 148  

เว็บไซต์ :  www.auct.co.th 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ : investor@auct.co.th 

ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top 

Management) จะเป็นผู้ ล่วงรู้หลกัการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลบัในส่วนที่ตัวเอง

รับผิดชอบไมใ่ห้ความลบัตกไปยงับคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมลูที่มีนยัส าคญัที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อ

สาธารณชนให้แก่พนกังานที่ไม่ได้รับอนญุาต กลุม่บคุคลหรือบคุคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นกัวิเคราะห์) จนกว่าข้อมลู

จะได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว โดยยดึหลกัปฏิบตัิดงันี ้ 

ห้ามผู้ บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นอื่น เช่น การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลู

ภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบคุลากรท่ีลว่งรู้ข้อมลูภายในรวมถึงทีมงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ซือ้ขายหุ้นใน
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ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยส าคัญ จนกว่าบริษัทจะ ได้

ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  

บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผู้ เก่ียวข้องในการลงทุน และผู้ ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับ

มอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นผู้ท าหน้าที่หลกัในการติดต่อประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ และ

บุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษัทและการด าเนินการใด  ๆ ที่มีผลกระทบต่อ

บริษัท  

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ ใด

โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดสง่งบการเงินให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน 

(Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจดัสง่ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตกุารณ์ที่ท าให้ผลประกอบการของบริษัทถกูคาดการณ์คลาดเคลือ่น

อย่างมีนยัส าคญั จนส่งผลให้ผู้ที่น าข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจและมีความมุ่งมัน่ที่จะบริหารงานให้เกิดประสทิธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคณุภาพ และยัง่ยืนโดยมุง่เน้นการ

บริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้นเป็นส าคญั  โดยคณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ก าหนด

นโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนก ากบัดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสัตย์  โปร่งใส ตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี  

ปัจจบุนั คณะกรรมการของบริษัทมีจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึง่จะท าการให้

เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับดูแลหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง

หนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะออก 

สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม

วาระนัน้อาจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 
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นอกจากนี  ้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะเร่ืองและเสนอ

เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนด 

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะ

ที่ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด ดงันัน้ประธานกรรมการบริษัท 

และกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้สองต าแหนง่ต้องผา่นการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้

ได้บคุคลที่มีความเหมาะสมที่สดุ 

ทัง้นี ้บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที่คณะกรรมการ

จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ  รวมทัง้จัดท าการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้ น จัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ทกัษะและความเช่ียวชาญที่หลากหลาย  และมีภาวะผู้น า 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์  นโยบายแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ และก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับ และมติของที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2561 มีการทบทวนอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมตัิโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 

2.1    นโยบายการก ากับดูแล  

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยคณะกรรมการจะจดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าตามความเหมาะสม นอกจากนีภ้ายหลงัจากที่หุ้นสามญั

ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง  ๆ ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหรือตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ก าหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) พร้อมทัง้นโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมใน

หลกัสตูรต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ ทัง้ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงสถาบนัอื่นเพื่อน าความรู้ความสามารถมาพฒันาทางบริหารตอ่ไป 
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2.2    จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทได้ก าหนดหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้อง

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์  สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อ

บริษัทผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทัง้การก าหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว

เป็นประจ า 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ

ปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว 

2.3   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายงานระหวา่งกนักบับคุคลที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความ

รอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทัง้ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการท าธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บน

หลกัการท่ีว่า การตดัสินใจใด ๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบั

คูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ

ผู้บริหารหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท

ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึ งไม่มี

อ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะได้มีการ

เปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ในระหวา่งปี 2561 บริษัทไมม่ีรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2.4   ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิงาน และเพื่อรักษาเงินทุน

ของผู้ ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ด าเนินการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอ

ของระบบควบคมุภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบตัิงานของบริษัทและได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการ

ด าเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้ติดตามควบคมุ และผู้ประเมินผลออกจากกนั พร้อมทัง้มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และ

การตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสทิธิผลเพียงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจตลอดจนการดแูล

ทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึน้ โดย
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บริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)  เพื่อท าหน้าที่สอดสอ่งดแูลระบบการควบคมุภายใน

และตรวจสอบรายการท่ีส าคญัอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ท าหน้าที่ประสานงานกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่ง

ครอบคลุมทัง้การด าเนินงานและการก ากับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้

ความส าคญัตอ่รายการผิดปกติทัง้หลาย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคมุภายในเพื่อให้มีความมัน่ใจ

วา่บริษัทมีระบบท่ีมีประสทิธิผล ซึง่จะสง่เสริมความนา่เช่ือถือให้กบังบการเงินของบริษัท 

2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ท าหน้าที่พิจารณาและแนวทางปอ้งกนัความเสีย่งทัง้ที่เกิดขึน้จากปัจจยั

ภายใน และปัจจยัภายนอก เพื่อปอ้งกนัความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กบับริษัทฯ 

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้มีการปรับปรุงคูม่ือการบริหารความเสีย่งเพื่อเป็นการควบคมุ

ความเสีย่งอย่างใกล้ชิดและทนัการต่อภาวะการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัพร้อมกบัมีการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่  และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน  โดยมีฝ่ายบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชี

มาประชุมร่วมกันและน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทรวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน  (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและ

ตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญทัง้ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การ เงิน 

ด าเนินการบนพืน้ฐานของข้อเท็จจริงอยา่งครบถ้วน และสม ่าเสมอด้วย 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดให้จดัประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจ าทกุ 3 เดือน และอาจมีการประชมุพิเศษเพิ่มเติม

ตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระที่ชัดเจน และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้

คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนการประชมุ เว้นแต่กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งดว่นในการประชมุประธาน

กรรมการบริษัทและกรรมการผู้ จัดการเป็นผู้ ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการ

ประชมุได้ 

ในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ

แสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียด

ข้อมลูที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถน าไปปฏิบตัิอยา่ง

มีประสิทธิภาพ ทัง้นีใ้นการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
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เสยีงหนึ่งเสยีง โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้า

คะแนนเสยีงเทา่นัน้ ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทได้จดัประชุมคณะกรรมการทัง้สิน้ 5 ครัง้ในการประชุมแต่ละครัง้ บริษัทจะมอบหมายให้

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทึก

รายงานการประชมุและจดัสง่ให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม

รับรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวก

ในการสบืค้นอ้างอิงในภายหลงั 

4. วาระในการด ารงต าแหน่ง 

วาระในการด ารงต าแหนง่ของกรรมการบริษัท ได้ก าหนดให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 

สว่นกรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนวา่ กรรมการดงักลา่วได้กระท าคณุประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและการ

ด ารงต าแหน่งตามวาระที่ก าหนดมิได้ท าให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

และผู้ ถือหุ้นด้วย 

5. ค่าตอบแทน 

บริษัทมีนโยบายจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดบัที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่ โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม

เดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความ

ระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดยเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจ

เดียวกนั เพื่อที่จะดแูลและรักษาผู้บริหารที่มีคณุภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้จะ

ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ทัง้นี  ้บริษัทจัดให้มี

คา่ตอบแทนกรรมการไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส และได้ผา่นการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยคา่ตอบแทน

ที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เก่ียวกบัการก ากบั

ดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือ

แตง่ตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึง

การจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม ่ 
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7.  การรายงานข้อมูล 
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูทัว่ไปตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้

ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีค าอธิบายอยา่งมีเหตผุลพร้อมตวัเลข
สนบัสนนุ ทัง้ในด้านนโยบายผลการด าเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลส าเร็จ และอปุสรรค
ของกิจการ 

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนบัสนนุการปฏิบตัิตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานทางวิชาชีพของ

ผู้สอบบญัชี 

3) คณะกรรมการได้จดัท ารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่การจดัท าและเปิดเผย

รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจ าปี ควบคูก่บังบการเงิน และรายงานของผู้สอบ

บญัชี โดยครอบคลมุถึง 

3.1) การปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย ที่ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจดัท าให้มี

การจดัท างบการเงิน เพื่อแสดงถงึฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผา่นมาทีเ่ป็นจริง 

และสมเหตสุมผล 

3.2)  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัการให้มข้ีอมลูทางบญัชีที่ถกูต้อง 

ครบถ้วน และเพยีงพอเพื่อจะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทและเพื่อให้ทราบถงึจดุออ่น เพื่อ

ปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือมกีารด าเนินการท่ีผิดปกติ 

3.3)   ค ายืนยนัวา่บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป ใช้นโยบายบญัชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบตัิโดยสม า่เสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตสุมผลอยา่ง

รอบคอบในการจดัท างบการเงินของบริษัท 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบคุลากรใน

องค์กรเพื่อให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญัต่อไปในอนาคต ทัง้นี ้

ได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อยา่งเป็นระบบ 

9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครัง้ โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผล

สามารถสะท้อนถึงประสทิธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทจะได้น าผล

การประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ และน าข้อมลูเสนอแนะมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป  
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10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมท่กุคน ก่อนการท าหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการ

ใหม่รับทราบความคาดหวงัที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบตัิในการ

ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับต าแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ นางวิไลวรรณ  

ศรีส ารวล 

11. การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด ารงต าแหนง่กรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท

หรือธุรกิจอื่นที่ท าให้เกิดความขดัแย้งผลประโยชน์กบับริษัท 

12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้

น าเสนอข้อมูลที่เก่ียวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และท าความเข้าใจ

มมุมองของคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารจะ

ประชมุติดตามงาน และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าเดือนละ 2 ครัง้ 

13. การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทก าหนดให้มีการจดัท าแบบรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง 

เพื่อให้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการก ากับดแูลด้านการมีสว่นได้เสียในระดบักรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู โดยก าหนดให้

กรรมการและผู้บริหารต้องจดัท าแบบรายงานดงักลา่ว และก าหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดัเก็บ รวบรวมใช้ในการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการ

เปลีย่นแปลงให้เลขานกุารบริษัทรับทราบการเปลีย่นแปลงนัน้ 

14. การจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลักทรัพย์  

เพื่อก ากบัดแูลด้านการใช้ข้อมลูภายใน บริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส

และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของ บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน) 

จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบั

จากวนัที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซือ้ -ขายหุ้น / ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของ
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กรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ถัดไป โดยทุกสิน้ไตรมาสและสิน้ปีส านกัเลขานุการบริษัทจะท า

หนงัสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมลูภายในเปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรือ

บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตัง้แต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาด

หลกัทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น าข้อมลูภายในไปใช้ในทางมิชอบ 

ทัง้นี ้ในระหวา่งปีที่ผา่นมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งครัด 

15. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

-  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทเว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

-  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ

ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

-  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย

เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

ได้รับการแตง่ตัง้ ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ.28/2551 

เร่ืองการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่ 

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสังกดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

-  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้

ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

-  ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

-  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

-  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

-  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

-  ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

นอกจากนีก้รรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

รวมทัง้ บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น 

ส าหรับหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัท 

โดยกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหน่ง

กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มี

คณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดย

บคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และ

บริษัทต้องแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทนัทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูให้ออกก่อนครบวาระ 

การสรรหากรรมการ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่จะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่

กรรมการ โดยจะพิจารณาคดัเลอืกตามเกณฑ์คณุสมบตัติามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุท่ี

เก่ียวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้พิจารณาจากปัจจยัในด้านอื่น ๆ มาประกอบกนั เชน่ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความเอือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นต้น  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรรหาบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมใน
การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ (กรณีมีต าแหน่ง
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กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
อีกด้วย อ านาจในการอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบริษัทของผู้ ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมด เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ แตจ่ะแบง่ คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึง เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนที่จะพงึมีหรือจะพงึ เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด  

4. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ในการเข้ารับต าแหนง่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแตล่ะคนจะได้รับข้อมลูส าคญัเก่ียวกบั
บริษัท ข้อบงัคับที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ได้รับค าแนะน าด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเพื่อท า
ความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท 

การสรรหากรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเร่ืองที่เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถ
ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

การสรรหาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารจาก
บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานท่ีเก่ียวข้อง 

16. การสรรหาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บคุคลที่มีความเป็นอิสระ ไมเ่ป็นบคุคลหรือกิจการ
ที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีที่เหมาะสม 
เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

ทัง้นี ้บริษัทจะถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ สอบบัญชีตามประกาศที่ ทจ. 44/2556 ในการเสนอ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วย 

 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   

 

 

 หน้า 26/27 
 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

บริษัทมีกลไกก ากบัดแูลกิจการท่ีเอือ้ต่อการสร้างคณุคา่กิจการที่ยัง่ยืน ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมการ
และผู้บริหาร และมีการพฒันาปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG 
Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละครัง้ ทัง้นี ้บริษัทได้ปฎิบตัิในแนวทางของหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ตามหลกัปฎิบตัิ 8 ข้อ โดยสรุปได้ดงันี ้

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร
อยา่งยัง่ยืน 

บริษัทได้มีการทบทวนถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้จดัให้มี
การประเมินผลของคณะกรรมการเป็นประจ าทกุปี 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริหาร ได้มีการก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ รวมทัง้ก าหนดงบประมาณที่

จ าเป็นเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุปี 

3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายด้านมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ
พฒันาธุรกิจและองค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
คณะกรรมการสรรหาฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารระดบัสงู รวมทัง้ดแูลการพฒันา ฝึกอบรมบคุลากร รวมทัง้สวสัดิภาพใน
การท างานอยา่งเหมาะสม 

5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้พฒันาระบบการประมลู ONLINE ที่ทนัสมยั เพื่อให้การประมูลเป็นไป

อยา่งโปร่งใส ยตุิธรรม ซึง่สามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัลกูค้า และคูค้่าได้เป็นอยา่งดี 

6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน 

และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้มีการประชุมกับผู้บริหารทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมทัง้หา
แนวทางในการแก้ไข และปอ้งกนัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ได้อยูเ่ป็นประจ า 

ส านกัตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและการจดัการ
ความเสีย่งตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 



  บริษัท สหการประมลู จ ากดั (มหาชน)   

 

 

 หน้า 27/27 
 

7. รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
บริษัทได้จดัให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบญัชีที่ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบญัชีจาก

บริษัทผู้ ตรวจสอบบัญชีที่มี ช่ือเสียง และที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือ
ผู้ เก่ียวข้องแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสามารถรักษา
ความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทมีการทบทวนในการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี
เป็นประจ าทกุปี 

8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 
บริษัทได้สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นดงันี ้
1. การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
บริษัทได้เผยแพร่ก าหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางระบบสื่อสารข้อมลูของตลาด

หลกัทรัพย์และเว็บไซด์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั และด าเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้น
ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีโอกาสเสนอช่ือบคุคลให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ได้ และเสนอวาระการประชมุเข้าที่ประชมุได้ 

จดัสง่หนงัสือเชิญประชุม รวมทัง้รายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีสิทธ์ิร่วมประชุม
ลว่งหน้าก่อนการประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั และประกาศลงโฆษณาหนงัสอืพิมพ์เป็นการลว่งหน้า 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท าการมอบอ านาจแก่ตวัแทนผู้ ถือหุ้น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ 

อ านวยความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมโดยจดัรถรับสง่ ในจุดที่เดินทางมาได้โดยสะดวก เช่น บริเวณ
สถานีรถไฟฟา้ 

บริษัทได้น าระบบบาร์โค๊ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและนบัคะแนน 
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นตา่ง ๆ และให้กรรมการ ผู้บริหารได้มีการชีแ้จงและอภิปรายใน

แตล่ะวาระ โดยบริษัทได้บนัทกึประเด็นส าคญัไว้ในรายงานการประชมุ 
เผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์ และบนเว็บไซด์ของบริษัทภายใน 14 วนั หลงั

การประชมุ 

2. บริษัทสื่อสารให้ข้อมูลการด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้สนใจ
ทัว่ไป ได้รับทราบผา่นการจดัประชมุนกัวิเคราะห์ และการเข้าเยี่ยมชมกิจการ  การจดัประชมุ Opportunity Day ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และรายการเพื่อการลงทนุในหลายช่องทาง รวมทัง้การให้ข้อมลูกบัสือ่หนงัสอืพิมพ์  

3. บริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น 
ผู้ เก่ียวข้อง และผู้สนใจทัว่ไปได้รับทราบผา่นช่องทางการสือ่สารของตลาดหลกัทรัพย์ และเว็บไซด์ของบริษัท 

 


