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ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ
       บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) มีเป�าหมายในการเป�นองค�กรธุรกิจชั้นนําที่ประสบความสําเร็จสามารถสร�างมูลค�าระยะยาว

และเป�นประโยชน�ที่ดีให�แก�ผู�ถือหุ�นและคำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว บริษัทฯ จึงมุ�งมั่นดําเนินธุรกิจโดยยึด

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป�นแนวทาง มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� และให�ความสําคัญกับการมีจรรยาบรรณ เพื่อเป�นกรอบความประพฤติที่

สะท�อนถึงคุณค�าองค�กร โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือให�บุคลากรทุกระดับได�มีการพัฒนาตนเองสามารถนําแนวทางดังกล�าวไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสม

โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย�สุจริต รวมทั้งให�ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข�าไปลงทุน การปฏิบัติที่สอดคล�องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 

       บริษัทฯ เช่ือม่ันว�ากระบวนการจัดการท่ีดี มีความโปร�งใส มีมาตรฐานสากล จะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของกิจการและทำให�บริษัทฯ

เป�นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและต�างประเทศ ซึ่งเป�นป�จจัยสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจ เพิ่มมูลค�าให�แก�บริษัทฯ

ตลอดจนนำไปสู�การเติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืนขององค�กร รวมถึงสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�ท่ีมีส�วนได�เสียทุกฝ�ายว�าจะได�รับ

การปฏิบัติอย�างเป�นธรรมโดยทั่วถึง ซึ่งจะก�อให�เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท�อนถึงภาพลักษณ�ที่ดีของบริษัทฯ

       เพื่อให�การดำเนินการด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หลักปฏิบัติสากล และกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับขนบธรรมเนียม

ประเพณี บริษัทฯจึงได�ปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป�นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 

หลักการดำเนินธุรกิจ
       บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ในการสร�างความสําเร็จสูงสุด

ในการดําเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย      

2. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม  

3. สามารถปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)     

4. สามารถแข�งขันอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม

5. มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
       คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส�งเสริมให� บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป�นองค�กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ

มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ�งเน�นการสร�างประโยชน�ที่ดีให�แก�ผู�ถือหุ�น และคำนึงถึงผลกระทบต�อ

ผู�มีส�วนได�เสียโดยรวมทุกฝ�าย ดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� จึงได�กำหนดเป�นนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือเป�นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
       ในการดำเนินงานที่ผ�านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ และมติที่ประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

รวมทั้งได�ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of

Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�กำหนด เพื่อเป�นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงาน และยังทำให�เกิดความโปร�งใสต�อนักลงทุนอันจะทำให�เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต�อบุคคลภายนอก โดยนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
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1.   สิทธ�ของผู�ถือหุ�น (The Rights of Shareholders)
1.1    การปกป�องสิทธ�ของผู�ถือหุ�น

บริษัทฯ ตระหนักและให�ความสำคัญในสิทธิพ้ืนฐานต�าง ๆ ของผู�ถือหุ�น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย�และในฐานะเจ�าของบริษัทฯ

มีสิทธิท่ีจะเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทฯ ผ�านคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีผู�ถือหุ�นเลือกเข�ามาทำหน�าท่ี

หรือตัดสินใจเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อบริษัทฯ มีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม และลงมติตัดสินใจในการดำเนินการ

หรือไม�ดำเนินการ ดังน้ันผู�ถือหุ�นจึงมีสิทธิโดยชอบท่ีจะเข�าร�วมประชุม มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข�อมูล และรับทราบผลการลงมติ

1.2    การประชุมผู�ถือหุ�น
บริษัทฯ ได�ดำเนินการในเรื่องต�าง ๆ ที่เป�นการส�งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�นในการเข�าประชุมผู�ถือหุ�น ดังนี้

(1)  บริษัทฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมท้ังข�อมูลประกอบการประชุมตามวาระต�าง ๆ ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�าก�อนวันประชุม

     ไม�น�อยกว�า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายหรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวข�องกำหนด โดยในแต�ละวาระการประชุมจะมีความเห็น

    ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ รวมทั้งข�อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาในการศึกษาข�อมูลเป�นการ

     ล�วงหน�าก�อนวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำข�อมูลดังกล�าวประกาศลงในเว็บไซต�ของบริษัทฯก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นด�วย

(2)  ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตัวเอง บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระหรือ

     บุคคลใด ๆ เข�าร�วมประชุมแทนตนได� โดยใช�หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือนัดประชุม

(3)  บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น โดยในการจัดประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะใช�สถานที่ซึ่งสะดวก

     แก�การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลา

     ในการประชุมอย�างเพียงพอ

(4)  ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถส�งความเห็น ข�อเสนอแนะ หรือข�อซักถามได�ล�วงหน�าก�อนวันประชุม

     ตามหลักเกณฑ�ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะประกาศหลักเกณฑ�ดังกล�าวทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ

(5)  ในการประชุม บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิอย�างเท�าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะหรือตั้งคำถาม

     ในวาระต�าง ๆ อย�างอิสระก�อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วมในการประชุม

     ผู�ถือหุ�นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม 

(6)  บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�

(7)  บริษัทฯ จะจัดให�มีบุคคลที่เป�นอิสระช�วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต�ละวาระ

(8)  ภายหลังการประชุมแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วนในสาระสำคัญ รวมท้ัง

     จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข�อคิดเห็นที่สำคัญไว�ในรายงานการประชุม เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได� และบริษัทฯ

     จะมีการบันทึกวีดีทัศน�ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษาไว�และใช�อ�างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนนในแต�ละวาระ

     รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร�บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�พิจารณา

ในป� 2560 บริษัทฯ ได�แจ�งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าผ�านระบบการสื่อสารข�อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ ตั้งแต�วันที่ 24 มีนาคม 2560 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นมากกว�า 30 วัน เพ่ือให�

ผู�ถือหุ�นมีเวลาในการศึกษาข�อมูลในแต�ละวาระการประชุมได�อย�างเพียงพอ

บริษัทฯ ได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป�ที่ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร�ไซค� กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น. โดยในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู�มือ AGM Checklist

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย สมาคมบริษัทฯ จดทะเบียน และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

โดยมีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเองจำนวน 64 รายและผู�รับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นเข�าประชุมจำนวน 29 ราย รวมทั้งหมดเป�นจำนวน

93 ราย นับจำนวนหุ�นได�ทั ้งสิ ้น 1,196,425,550 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 74.78 ของจำนวนหุ�นที่จำ หน�ายได�ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยไม�นับรวมจำนวนหุ�นของบริษัทฯ ที่ได�ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ�นคืนจำนวน 400,000 หุ�น ที่ไม�มี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ครบเป�นองค�ประชุมตามกฎหมายและตามข�อบังคับของบริษัทฯ



รายงานประจำป� 256060

2.   การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
      (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ จะปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�คำนึงถึงเพศ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง

หรือความพิการ และแม�ผู�ถือหุ�นจะไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยเหตุไม�สะดวกประการใด ผู�ถือหุ�นย�อมมีสิทธิมอบฉันทะให�บุคคลอื่น

เข�าร�วมประชุมแทนได� ดังนี้

(1)  บริษัทฯ จะแจ�งกำหนดการประชุม รวมท้ังวาระท่ีเก่ียวข�องต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเผยแพร�ทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ

     อย�างน�อย 30 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร�หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เช�นกัน

(2)  บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได�ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น

     โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ�ที่ชัดเจนเป�นการล�วงหน�าเกี่ยวกับวิธีการที่ให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�าดำรง

     ตำแหน�งกรรมการ หรือหลักเกณฑ�เพื่อพิจารณาว�าจะเพิ่มวาระที่ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอหรือไม�

(3)  ในการดำเนินการประชุมแต�ละครั้ง บริษัทฯ จะให�โอกาสแก�ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย โดยก�อนเริ่มการประชุม ประธาน

     ที่ประชุมจะชี้แจงการใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นที่ต�องลงมติในแต�ละวาระ และยังเป�ดโอกาส

     ให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ซักถามในแต�ละวาระโดยใช�เวลาอย�างเหมาะสมเพียงพอ โดยประธาน

     ในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ รวมทั้งจะมิให�ผู�บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�า

     โดยไม�จำเป�น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู�ถือหุ�นต�องใช�เวลาในการศึกษาข�อมูลก�อนการตัดสินใจ

(4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการเลือกตั้งเป�นรายคน

(5)  บริษัทฯ ได�กำหนดให�กรรมการรายงานการมีส�วนได�เสียในวาระการประชุมใดๆ อย�างน�อยก�อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข�อง

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห�ามมิให�กรรมการที่มีส�วนได�เสีย

     อย�างมีนัยสำคัญในลักษณที่จะไม�สามารถให�ความเห็นได�อย�างอิสระในวาระที่เกี่ยวข�องงดเว�นจากการมีส�วนร�วมในการประชุม

     ในวาระนั้น ๆ 

(6)  บริษัทฯ ได�กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกันการนำข�อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช� โดยห�ามบุคคลหรือหน�วยงาน

     ที่ทราบข�อมูลภายในนำข�อมูลดังกล�าวไปเป�ดเผยต�อหน�วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม�เกี่ยวข�อง ในกรณีที่บุคคลใดเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าว

     หรือนำไปใช�ไม�ว�าเพื่อประโยชน�ของตนเองหรือผู�อื่น หรือกระทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� ถือเป�นความผิด

     อย�างร�ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�กำหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และผู�เกี่ยวข�องกับข�อมูลทุกคน

     ห�ามใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ รวมถึงคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล�าวด�วย

     และผู�ที่มีหน�าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย�ตามกฏหมายมีหน�าที่จัดส�งรายงานดังกล�าวให�แก�เลขานุการบริษัทฯ เป�นประจำ

     และเป�ดเผยในรายงานประจำป�

3.   บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย (The Role of Interested Persons)
บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน ได�แก� ผู�ถือหุ�นและพนักงานของบริษัทฯ

หรือผู�มีส�วนได�เสียภายนอก เช�น คู�ค�า ลูกค�า เป�นต�น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว�าการสนับสนุนและข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

จะเป�นประโยชน�ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนดที่เกี่ยวข�อง

เพื่อให�สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียดังกล�าวได�รับการดูแลเป�นอย�างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิของ

ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย ตามแนวทางดังต�อไปนี้

ผู�ถือหุ�น :  บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ�งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให�มีผลการดำเนินงานที่ดี

          มีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเป�ดเผยข�อมูล

          ด�วยความโปร�งใสและเชื่อถือได�ต�อผู�ถือหุ�น 

พนักงาน : บริษัทฯ ได�ปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเท�าเทียม เป�นธรรม และให�ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให�ความสำคัญ

          ต�อการพัฒนาทักษะ ความรู�ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย�างสม่ำเสมอ เช�น การจัดอบรม การสัมนา และการ

          ฝ�กอบรม โดยให�โอกาสอย�างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร�างแรงจูงใจให�พนักงานที่มีความรู�ความสามารถสูง

          ให�คงอยู�เพ่ือพัฒนาองค�กรต�อไป อีกท้ังยังได�กำหนดแนวทางในการต�อต�านการทุจริต การคอรัปช่ัน รวมท้ังปลูกฝ�งให�พนักงาน

          ทุกคนปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง เช�น การห�ามใช�ข�อมูลภายใน เป�นต�น 
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คู�ค�า             : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู�ค�าโดยการให�คู�ค�าแข�งขันบนข�อมูลที่เท�าเทียมกัน และคัดเลือกคู�ค�า

                   ด�วยความยุติธรรมภายใต�หลักเกณฑ�ในการประเมินและคัดเลือกคู�ค�าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�จัดทำ

                   รูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป�นธรรมแก�ทั้งสองฝ�าย และจัดให�มีระบบติดตามเพื่อให�มั่นใจว�ามีการปฏิบัติ

                  ตามเงื่อนไขของสัญญาอย�างครบถ�วน และป�องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

                  บริษัทฯ มีการซ้ือสินค�าจากคู�ค�าเป�นไปตามเง่ือนไขทางการค�า ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต�อคู�ค�าอย�างเคร�งครัด

ลูกค�า             : บริษัทฯ รับผิดชอบต�อลูกค�าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค�าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง

                   ต�อความต�องการของลูกค�าให�ครบถ�วนและครอบคลุมให�มากที่สุด เพื่อมุ�งเน�นการสร�างความพึงพอใจให�แก�ลูกค�า

                   ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให�บริการหลังการขาย ตลอดจนให�ข�อมูลที่ถูกต�องเกี่ยวกับสินค�าและบริการ

                   ของบริษัทฯ รวมท้ังยังจัดให�มีกระบวนการท่ีสามารถให�ลูกค�าแจ�งถึงป�ญหาหรือการให�บริการท่ีไม�เหมาะสมพ่ือท่ีบริษัทฯ

                   จะได�ป�องกันแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับสินค�าและบริการได�อย�างรวดเร็ว

เจ�าหนี้            : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต�างๆ ตามสัญญาท่ีมีต�อเจ�าหน้ีเป�นสำคัญในการชำระคืนเงินต�น ดอกเบ้ียและการดูแล

                   หลักประกันต�าง ๆ 

คู�แข�ง            : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข�งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู�ในกรอบของกฎหมาย รวมท้ังสนับสนุนและส�งเสริม

                   นโยบายการแข�งขันอย�างเสรีและเป�นธรรม

สังคมและส�วนรวม : บริษัทฯ ใส�ใจและให�ความสำคัญต�อความปลอดภัยต�อสังคม ส่ิงแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของผู�คนท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง

                   กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส�งเสริมให�พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล�อม

                   และสังคม รวมทั้งจัดให�มีการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข�อบังคับต�างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข�าไป

                   มีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นการสร�างและรักษาไว�ซึ่งสิ่งแวดล�อมและสังคม ตลอดจนส�งเสริมวัฒนธรรม

                   ในท�องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู� 

นอกจากนี้ ผู�มีส�วนได�เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ�งข�อร�องเรียน หรือแจ�งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต�อง

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร�อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ�านกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ได� ทั้งนี้ ข�อมูลร�องเรียนและแจ�งเบาะแสจะได�รับการคุ�มครองและเก็บไว�เป�นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข�อมูล และหาแนวทางแก�ไข (หากมี) และจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ต�อไป

4.   การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
      (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ของกิจการ ตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของ

หน�วยงานต�างๆ ท่ีกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลท่ีจะเป�ดเผยจะต�องผ�านการกล่ันกรองจากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง

และเพียงพอต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลที่เป�น

ความลับของบริษัทฯ ลูกค�า คู�ค�า ให�แก�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�อง เว�นแต�จะได�รับอนุญาตหรือจําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูล

ที่เกินจริงจนทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ ดังนี้

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ห�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูลที่มีความถูกต�อง ครบถ�วน เพียงพอ โปร�งใส และทันเวลา ทั้งข�อมูล

     ทางการเงินและข�อมูลทั่วไป ตลอดจนข�อมูลอื่นที่มีผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งล�วนมีผลต�อกระบวนการตัดสินใจ

     ของผู�ลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียของบริษัทฯ โดยเป�ดเผยตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และ

     ตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

(2)  บริษัทฯ จัดให�มีเจ�าหน�าที่ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� (Investor Relations) เพื่อทำหน�าที่ติดต�อส�อสารกับนักลงทุนหรือผู�ถือหุ�น บริษัทฯ

     จะจัดให�มีการประชุมเพื่อวิเคราะห�ผลการดำเนินงานเป�นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร�ข�อมูลของบริษัทฯ ทั้งข�อมูลทางการเงินและ

     ข�อมูลทั่วไปให�แก�ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�หลักทรัพย� บริษัทจัดอันดับความน�าเชื่อถือ และหน�วยงานรัฐที่เกี่ยวข�อง ผ�านช�องทางต�างๆ

     ได�แก� การรายงานต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ

     เว็บไซต�ของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูลอย�างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

     เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�รับข�าวสารเป�นประจำ โดยผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ โดยข�อมูลที่อยู�บนเว็บไซต�จะมีการปรับปรุงให�ทันสมัยอยู�เสมอ

     ซึ่งข�อมูลดังกล�าวรวมถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ งบการเงิน ข�าวประชาสัมพันธ� รายงานประจำป� โครงสร�างบริษัทฯ และผู�บริหาร

     ตลอดจนโครงสร�างการถือหุ�นและผู�ถือหุ�นรายใหญ� หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฏบัตรต�างๆ เป�นต�น



รายงานประจำป� 256064

(3)  บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำป� โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป�น

     ผู�สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงินและรายงานให�คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และจะจัดให�มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงิน

     แสดงควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงานประจำป� นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให�มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห�

     ของฝ�ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเป�ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส 

(4)  บริษัทฯ จะเป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต�ละท�าน บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อยของบริษัทฯ

     จำนวนคร้ังของการประชุมและการเข�าประชุมในป�ท่ีผ�านมา และความเห็นจากการทำหน�าท่ี รวมท้ังการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพ

     อย�างต�อเนื่องในรายงานประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�ของบริษัทฯ รวมถึงการเป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทน ลักษณะ

     และรายละเอียดเของค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย�อย (หากมี) ด�วย

(5)  บริษัทฯ จะเป�ดเผยค�าสอบบัญชีและค�าบริการอื่นที่ผู�สอบบัญชีให�บริการ

(6)  บริษัทฯ จะจัดให�มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับ

     การดูแลสิ่งแวดล�อมและสังคมที่ได�ให�ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวรวมทั้งกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตาม

     นโยบายดังกล�าวได�พร�อมด�วยเหตุผล โดยรายงานผ�านช�องทางต�าง ๆ เช�น รายงานประจำป� และเว็บไซต�ของบริษัทฯ เป�นต�น
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       เพื่อให�เป�นไปตามหลักการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการจัดกิจกรรมต�างๆ ดังต�อไปนี้

การจัดประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�รายไตรมาส : ในป� 2560 บริษัทฯ ได�จัดการประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�ให�แก�นักวิเคราะห�

และผู�จัดการกองทุน

การเข�าร�วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุนรายไตรมาส

โดยในป� 2560 มีผู�บริหารของบริษัทฯ และผู�จัดการฝ�าย

นักลงทุนสัมพันธ�เข�าร�วมงาน 3 ครั้ง

เข�าร�วมกิจกรรมโรดโชว � : เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560

บริษัทฯ ได�เข�าร�วมกิจกรรมโรดโชว�จัดโดย

บริษัทหลักทรัพย� ทิสโก� จำกัด ที่กรุงเทพฯ

       So as to follow the disclosure and transparency policy, the company also conducted several events as follows;

Quarterly Analyst Meetings : In 2017, the company organized Analyst Meeting event to provide material information
for analysts and fund managers.

SET’s Opportunity Day : In 2017, the company’s
executives and Investor Relation Manager attended
the event for 3 times.

Roadshow : The company joined roadshow activity

Tisco Thailand Transportation & Construction Corporate

Day in Bangkok on 21 July 2017.
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บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ ผ�านหลากหลายช�องทาง

เช�น ส่ือมวลชน หนังสือพิมพ� นิตยสาร วารสาร โทรทัศน� ฯลฯ

Disclosure on the company’s Information via many
channels

such as Medias, Newspaper, Magazine and Television.

         ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างสูงต�อการบริหารความสัมพันธ�กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� ซึ่งมี

วัตถุประสงค�เพื่อที่จะเป�นช�องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห� และผู�ที่เกี่ยวข�องให�เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากความมุ�งมั่น

ในการทำงานดังกล�าวอย�างต�อเนื่องทำให�บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเยี่ยม (Best IR Award) และด�าน

งานนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น (Outstanding IR Award) ในงาน “SET Award 2016” สำหรับกลุ�มบริษัทที่มีมูลค�าหลักทรัพย� ณ ราคาตลาด

(Market Cap.) ระหว�าง 3,000 – 10,000 ล�านบาท เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ� 2560

         Additionally, the company highly prioritizes investor relation activities by establishing investor relation department

serving as the contact point to communicate with investors, analysts and related parties on an efficient manner. Due to our

continuous determination, the company received 2016 Best IR Award and 2016 Outstanding IR Award in the group of listed

companies with market capitalization between 3,000 – 10,000 million bahts on 2nd February 2017 in SET award event.
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5.   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
      (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1.   โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลซึ่งมีความรู� ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ�ที่สามารถเอื้อประโยชน�ให�กับ

บริษัทฯ ได� มีความทุ�มเท และให�เวลาอย�างเต็มที่ในการปฏิบัติหน�าที่ตามความรับผิดชอบ โดยเป�นผู�มีบทบาทสำคัญในการกำหนด

นโยบายและภาพรวมขององค�กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ให�เป�นไปตามแผนที่วางไว� 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการแต�งต้ังจากผู�ถือหุ�น เพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต�งตั้งฝ�ายบริหารเพื่อรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจ แต�งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได�รับมอบหมาย แต�งตั้งผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้ง

แต�งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย 5 คน โดยกรรมการไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจำนวนกรรมการท้ังหมดมีถ่ิน

ที่อยู�ในประเทศไทย ประกอบด�วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป�นอิสระ

อย�างน�อยจำนวน 1 ใน 3 แต�ไม�น�อยกว�า 3 คน ซึ่งมีความเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการและไม�มีผลประโยชน� ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ

หรือความสัมพันธ�อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ซ่ึงจะทำให�เกิดการถ�วงดุล

ในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องต�างๆ อย�างเหมาะสม สามารถดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และดูแลไม�ให�

เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างบริษัทฯ กับผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ�

กลุ�มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต�องสามารถให�ความคิดเห็นในการประชุมได�อย�างเป�นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละไม�เกิน

3 ป�ตามกฏหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ สามารถเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการหรือผู�บริหาร

ของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได� แต�ต�องเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยจะต�องแจ�งต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�รับทราบด�วย

5.2    อำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปรียบเสมือนตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน�าที่

กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมท้ังกำกับดูแลให�การบริหารจัดการเป�นไปตามเป�าหมาย เพ่ือประโยชน�ระยะยาว

แก�ผู�ถือหุ�นภายใต�กรอบข�อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน�ของ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย 

นอกจากหน�าที่หลักในฐานะผู�แทนของผู�ถือหุ�นตามที่ได�กล�าวมาแล�ว อำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทฯ ยังเป�นไปตาม

ที่ได�กำหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับและวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนี้

(1)  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได�จัดให�มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป�นลายลักษณ�อักษร เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการได�ให�ความเห็นชอบ

นโยบายดังกล�าว ทั้งนี้การจัดทำคู�มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะแนวทางแก�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติ

ตามนโยบายดังกล�าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

(2)  หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย�างโปร�งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตลอดจนสังคม

และสิ่งแวดล�อม โดยบริษัทฯ ได�กำหนดข�อพึงปฏิบัติเป�นลายลักษณ�อักษรเพื่อให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร และพนักงานยึดถือ

เป�นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

(1)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น 

(2)  จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อลูกค�า

(3)  จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อคู�ค�า คู�แข�งทางการค�า และเจ�าหนี้

(4)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน

(5)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศและแจ�งให�พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติอย�างเคร�งครัด
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(3) ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาขจัดป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีเหตุผลและเป�นอิสระ

ภายใต�กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน�ของบริษัทฯ เป�นสำคัญ โดยกำหนดให�ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา

เป�ดเผยข�อมูลเกี่ยวกับส�วนได�เสียของตนและผู�ที่เกี่ยวข�องให�บริษัทฯ ทราบ และต�องไม�เข�าร�วมการพิจารณา รวมถึงไม�มีอำนาจอนุมัติ

ในรายการดังกล�าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�สอดคล�องกับกฎหมาย ตลอดจนข�อบังคับ

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมทั้งจะเป�ดเผย

รายการดังกล�าวไว�ในรายงานประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)

(4) การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ

มีการจัดต้ังฝ�ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือทำหน�าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต�อคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว�

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได�จัดให�มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพื่อช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�านการ

บริหารความเสี่ยงให�ครบคลุมทั้งองค�กร รวมทั้งกำกับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต�อธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ�ายบัญชีและผู�สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอรายงาน

ทางการเงินต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บริษัทย�อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป�

หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ต�องทุ�มเทเวลา และให�ความสำคัญในการปฏิบัติหน�าท่ี และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมาย

วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง

ความซื่อสัตย�สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ

กำหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป�าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร�างการบริหารจัดการ และอำนาจ

อนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่ฝ�ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการ

หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได�รับมอบหมายให�ทำหน�าที่ดังกล�าว เพื่อให�เป�นไปตามนโยบายที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเพิ่มมูลค�าสูงสุดให�แก�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�น ตลอดจนให�มีการทบทวนวิสัยทัศน� กลยุทธ� และทิศทางของธุรกิจดังกล�าว

เป�นประจำทุกป�

กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และบำเหน็จรางวัล

ของผู�บริหารระดับสูงให�มีความเหมาะสม

ดำเนินการให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให�มีการรายงานทางการเงินและ

การสอบบัญชีที่เชื่อถือได� รวมทั้งจัดให�มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

พิจารณาอนุมัติการได�มาหรือจำหน�ายไปซึ่งทรัพย�สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยที่ประชุมผู�ถือหุ�น)

การลงทุนในธุรกิจใหม� และการดำเนินงานใด ๆ ให�เป�นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง

พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ซึ่งก�อให�เกิดภาระผูกพันต�างๆ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยที่ประชุมผู�ถือหุ�น)

ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย โดยมุ�งเน�นให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม รวมถึงสอดส�องดูแลและ

จัดการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด�วย

พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงกำกับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการต�อต�านทุจริตและ

คอร�รัปชั่น และการปรับใช�นโยบายดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ



รายงานประจำป� 256072

แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย เช�น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ

คณะกรรมการชุดย�อยอื่นใด เพื่อช�วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

แต�งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช�วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานต�างๆ เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป�นไป

ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง

ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค�กรภายนอกหากมีความจำเป�นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

จัดทำรายงานประจำป� และรับผิดชอบต�อการจัดทำและเป�ดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบป�ที่ผ�านมาเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น

จัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมสามัญประจำป�ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติเรื่องต�างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯอย�างเป�นธรรม

พิจารณามอบหมายอำนาจและหน�าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให�ประธานกรรมการบริหารและประธาน

เจ�าหน�าที่บริหาร และดูแลให�เป�นไปตามแผนกลยุทธ� ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค� นโยบาย และงบประมาณที่ได�รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดให�มีการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารอย�างสม่ำเสมอ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของฝ�ายจัดการอย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให�บรรลุกลยุทธ�และเป�นไปตามแผนงานและ

งบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ�ายค�าตอบแทนผู�บริหารที่เหมาะสม

จัดให�มีช�องทางในการสื่อสารกับผู�ถือหุ�นแต�ละกลุ�มอย�างเหมาะสม และมีการประเมินผลด�านการเป�ดเผยข�อมูลเพื่อให�มั่นใจ

ว�ามีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส น�าเชื่อถือ และทันเวลา

หน�าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบร�ษัท
(1)  ต�องไม�ใช�ประธานกรรมการบริหาร มีความเป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ เพื่อเป�นการแบ�งแยกหน�าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม

     และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

(2)  ไม�เป�นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อให�การทําหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยมีความเป�นอิสระอย�างแท�จริง

(3)  กำกับดูแลให�การทำหน�าที่ของคณะกรรมการเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให�คำแนะนำช�วยเหลือการดำเนินงานของ

     ฝ�ายจัดการให�เป�นไปภายใต�กรอบอำนาจที่ได�รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(4)  ให�ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร�วมกับประธานกรรมการบริหารและประธานเจ�าหน�าที่

     บริหาร

(5)  เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู�ถือหุ�น

(6)  ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข�างเท�ากัน

(7)  ส�งเสริมดูแลให�กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบที่มีต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย และตามหลักการ

     กำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(8)  เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการที่เป�นผู�บริหารและกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร และระหว�างคณะกรรมการและ

     ฝ�ายจัดการ  

(9)  จัดสรรเวลาอย�างเพียงพอท่ีฝ�ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย�างรอบคอบ

     โดยทั่วกัน ส�งเสริมให�กรรมการมีการใช�ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ 
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5.3.   โครงสร�าง อำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย
เพื่อให�มีการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย�างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย

เพื่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยสมาชิกอย�างน�อย 5 คน โดยไม�จำเป�นต�องดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน�าที่

ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน ข�อบังคับ และคำส่ังใดๆ

รวมทั้งเป�าหมายที่กำหนดไว�ภายใต�กรอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คนต�องเป�นผู�มีความรู�

และประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงินอย�างเพียงพอในการทำหน�าที่สอบทานงบการเงินได� เพื่อทำหน�าที่ช�วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล

รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให�การปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ เป�นไปอย�างโปร�งใสและน�าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด�วยกรรมการบริหารความเสี่ยงอย�างน�อย 3 คน เพื่อช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการกำหนดนโยบายด�านการบริหารความเส่ียงให�ครอบคลุมท้ังองค�กร กำกับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง

เพื่อลดผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม โดยมีอำนาจแต�งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค�กร

รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในองค�กรให�ครอบคลุมอย�างน�อย 4 ประการดังนี้

(1)  ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

(2)  ความเสี่ยงด�านการดำเนินงาน (Operational Risk)

(3)  ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

(4)  ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข�อผูกพันตามสัญญาต�าง ๆ ขององค�กร (Compliance Risk) 

หน�าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบร�หาร
(1)  ใช�ภาวะผู�นําในการดูแลให�การปฏิบัติหน�าที่ของกรรมการบริหารเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน�สูงสุดของบริษัทฯ และ

     เป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ 

(2)  พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามท่ีประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารเสนอ เพ่ือให�วาระการประชุมสอดคล�องกับหน�าท่ีและความรับผิดชอบ

     ของกรรมการบริหาร 

(3)  กํากับดูแลกรรมการบริหารให�ฝ�ายจัดการนํานโยบายที่ได�รับจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบายของ

     คณะกรรมการบริษัทฯ

(4)  ดูแลและส�งเสริมให�กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

หน�าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร
(1)  มีบทบาท ภาระหน�าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามขอบเขตหน�าที่

     และอํานาจที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(2)  กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล�าว 

(3)  กํากับดูแลและสื่อสารให�พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน�าที่ให�เป�นไปตามนโยบายที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

    และคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�จัดให�มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน�าที่ในการดำเนินการเกี่ยวข�องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ

การประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการให�คำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับข�อกำหนดตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
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6.   การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง
บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป�น โดยมีการกำหนด

วาระประชุมชัดเจนล�วงหน�า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป�นประจำ บริษัทฯได�จัดหนังสือเชิญประชุมพร�อมระเบียบ

วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให�กรรมการทุกท�านล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม เพื่อให�คณะกรรมการ

ได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม เว�นแต�กรณีมีเหตุจำเป�นเร�งด�วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารที่รับรองแล�วเพื่อใช�ในการอ�างอิงและสามารถตรวจสอบได� โดยในการประชุมทุกครั้งจัดให�มีผู�บริหารและผู�ที่เกี่ยวข�อง

เข�าร�วมประชุมเพื่อให�ข�อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต�องและทันเวลา

ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค�ประชุม

และให�ประธานกรรมการทำหน�าที่เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม�อยู�ในที่ประชุมหรือไม�สามารถ

ปฏิบัติหน�าที่ได� และมีรองประธานกรรมการอยู� ให�รองประธานกรรมการเป�นประธานที่ประชุม แต�ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการหรือ

มีแต�ไม�อยู�ในที่ประชุมนั้นหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม 

การพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ถือมติของเสียงข�างมาก โดยให�กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการ

ที่มีส�วนได�เสียจะไม�เข�าร�วมประชุมและไม�ใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท�ากัน ประธานในที่ประชุม

จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด

กรรมการซ่ึงมีส�วนได�เสียเร่ืองใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และให�กรรมการท่ีมีส�วนได�เสียออกจากท่ีประชุมระหว�างพิจารณา

เรื่องนั้นๆ เพื่อเป�ดโอกาสให�ที่ประชุมได�อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ

การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการจะต�องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช�อ�างอิง

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุงและแก�ไขการดำเนินงาน

โดยมีการกำหนดหัวข�อที่จะประชุมชัดเจนก�อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล�าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต�อที่ประชุม รวมทั้งเป�ดเผย

หลักเกณฑ� ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำป�

7.   ค�าตอบแทนคณะกรรมการ
ค�าตอบแทนของกรรมการอาจอยู�ในรูปของเงินรางวัล ค�าเบี้ยประชุม ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเดินทาง และค�าที่พัก ซึ่งรวมแล�วจะต�อง

อยู�ในเกณฑ�เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต�อหน�าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกรรมการต�องรับผิดชอบ

ส�วนผู�บริหารจะได�รับผลตอบแทนที่เป�นเงินเดือนและโบนัสประจำป� โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป�นสำคัญ

ค�าตอบแทนรายป�ของคณะกรรมการและผู�บริหารรวมกันจะต�องเป�นจำนวนไม�สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ทั้งนี้ ค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากการประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�ของบริษัทฯ

8.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย ต�องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจำทุกป� เพื่อเป�นกรอบในการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห� ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต�อไป

รวมถึงนำผลการประเมินไปใช�ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค�ประกอบคณะกรรมการแต�ละชุด

ทั้งนี้ ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทุกชุด ได�จัดให�มีส�วนของการให�ความเห็น/ข�อเสนอแนะ เพื่อใช�สำหรับการรับฟ�งข�อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการแต�ละชุดให�คณะกรรมการ

ชุดน้ันๆ รับทราบ และรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการทุกชุดต�อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนำไปสู�การสร�างเสริมประสิทธิภาพ

ให�เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให�มีความเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง มีการบริหารงาน

อย�างโปร�งใสและเป�นธรรม สร�างความเชื่อมั่นให�กับทุกฝ�าย
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9.   การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายส�งเสริมและอำนวยความสะดวกให�มีการฝ�กอบรมและการให�ความรู�แก�ผู�เกี่ยวข�องในระบบ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช�น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป�นต�น เพื่อให�มีการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่อง การฝ�กอบรมและการให�ความรู�อาจกระทำเป�นการภายในบริษัทฯ หรือใช�บริการของสถาบันภายนอก 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม� ฝ�ายจัดการจะจัดให�มีเอกสารและข�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่

ของกรรมการใหม� รวมถึงการจัดให�มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�แก�กรรมการใหม�

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการหมุนเปล่ียนงานท่ีได�รับมอบหมายตามความถนัดของผู�บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของงานและเวลาเป�นหลัก โดยประธานเจ�าหน�าที่บริหารจะกำหนดช�วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล�าวเพื่อเป�นแผนพัฒนา

และสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกทั้งเป�นการพัฒนาผู�บริหารและพนักงานให�มีความรู�ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถ

ทำงานแทนกันได�

10.  ความสัมพันธ�ของผู�ลงทุน
บริษัทฯ กําหนดให�จัดตั้ง “ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�” เพื่อเป�นศูนย�กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู�ลงทุน สถาบันผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�

และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู�บริหารระดับสูงและหน�วยงานภายในบริษัทฯ ดังนี้  

(1)  ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับภารกิจ วิสัยทัศน�

     นโยบายของบริษัทฯ โดยรวม 

(2)  สายการเงิน เพื่อตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลทั่วไปแก�ผู�ลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห� 

(3)  สํานักเลขานุการบริษัทฯ เพื่อตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อมูลทั่วไปแก�ผู�ถือหุ�นและภาครัฐ

11.  การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บริษัทฯ ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ตามหลักเกณฑ�ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน�วยงานต�างๆ

ที่กํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลที่จะเป�ดเผยจะต�องผ�านการกลั่นกรองจากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง และเพียงพอ

ต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลที่เป�นความลับ

ของบริษัทฯ ลูกค�า คู�ค�า ให�แก�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�อง เว�นแต�จะได�รับอนุญาตหรือจําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูลที่เกินจริง

จนทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ 

ประเภทของข�อมูลข�าวสารที่มีการเป�ดเผย
(1)  การเป�ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห�และคําอธิบาย

     ของฝ�ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพ่ือประกอบการเป�ดเผยงบการเงิน เพ่ือให�ผู�ลงทุนได�รับทราบ

     ข�อมูลและเข�าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว�า

     ร�อยละ 20 

(2)  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงินแสดงควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงานประจําป� 

(3)  รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ให�

     ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น รายงานประจําป� และเว็บไซต�ของบริษัทฯ

     เป�นต�น 

(4)  นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการและผู�บริหารระดับสูงที่สะท�อนถึงภาระ หน�าที่และความรับผิดชอบของแต�ละคน รวมทั้ง

     รูปแบบหรือลักษณะของค�าตอบแทนด�วย 

(5)  บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต�ละท�าน

     เข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมา และให�ความเห็นจากการทําหน�าที่ รวมถึงการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง

     ของคณะกรรมการในรายงานประจําป� 

(6)  ค�าสอบบัญชี และค�าบริการอื่นที่ผู�สอบบัญชีให�บริการ 

(7)  ข�อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ� เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเป�ดเผยสารสนเทศตามท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

     กําหนดแนวทางไว� รวมถึงตามที่กฎหมายกําหนด เช�น การเป�ดเผยรายการได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่งหลักทรัพย�ของกิจการ รายการ

     ที่เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป�นต�น 

(8)  เป�ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ�ของหัวหน�างานตรวจสอบ (Head of Audit) ไว�ในรายงานประจําป�
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คณะกรรมการของบร�ษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ท้ังน้ี กรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายคิล ยัง ลี หรือ นายหยัง เจิน ลี หรือ นายเซิง วู ลี กรรมการหนึ่งในสามคนนี้ลงลายมือชื่อ

ร�วมกับ นางจันทร�จิรา สมัครไทย และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)

(ประธาน)

นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

นายหยัง เจิน ลี

นายวิทยา เชียงอุทัย 

นายสุทธิ ทั่งศรี

นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

นางจันทร�จิรา สมัครไทย

นายเชิง จิน ลี

นายเซิง วู ลี

นายคิล ยัง ลี

รายชื่อ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(ประธาน)

(ประธาน)

ช�องทางในการเป�ดเผยสารสนเทศ
(1)  การเป�ดเผยข�อมูลผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (SET Portal) ตามหลักเกณฑ�และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด 

(2)  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� 

(3)  กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

(4)  เว็บไซต�ของบริษัท www.bjc1994.com 

(5)  สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ� และสื่ออื่นๆ 

(6)  การประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย� (Analyst Meeting) 

(7)  การพบปะให�ข�อมูลแบบตัวต�อตัว (Company Visit/One-on-One Meeting) 

(8)  การเดินทางไปให�ข�อมูลแก�นักลงทุนทั้งในประเทศและต�างประเทศ (Road Show) 

(9)  การจัดส�งหนังสือแจ�งผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย�
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       ในป� 2560 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4 ครั้ง และคณะกรรมการชุดย�อยทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในส�วนของการประชุม

ของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ในทุกครั้งประกอบไปด�วยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท�าน รวมทั้งผู�ตรวจสอบภายในและภายนอก โดยปราศจาก

การเข�าร�วมประชุมของฝ�ายจัดการ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้

ในป� 2560 จำนวนครั้งการเข�าร�วมประชุมของคณะกรรมการแต�ละท�าน สามารถสรุปได�ดังนี้

1. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา

3. นายหยัง เจิน ลี

11. นายวิทยา เชียงอุทัย 

10. นายสุทธิ ทั่งศรี

9. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

8. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

7. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

6. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

5. นายเชิง จิน ลี

4. นายเซิง วู ลี

2. นายคิล ยัง ลี

รายชื่อ
สามัญผู�ถือหุ�น คณะกรรมการ

บริษัทฯ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหาร

2560

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

5

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

- - -

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

---

-
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ผู�บร�หาร
รายนามผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 5 ท�าน ประกอบด�วย

2. นายหยัง เจิน ลี

5. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

4. นายเชิง จิน ลี

3. นายเซิง วู ลี

1. นายคิล ยัง ลี

รายชื่อ ตำแหน�ง

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ

รองกรรมการผู�จัดการ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานโครงการ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานสนับสนุน

เลขานุการบร�ษัท
       คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติแต�งตั้งให� นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ� ดำรงตำแหน�งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต�วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

โดยนางสาวนภสร ธรรมพิทักษ� สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบัญชี และผ�านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ โดยสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป� 2554 ทั้งนี้เพื่อให�เป�นไปตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน�าที่หลักดังต�อไปนี้

จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน

ประจำป�ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู�บริหาร

ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14

ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให�ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บริษัทฯ ได�รับ

รายงานนั้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน�าที่ดังต�อไปนี้

ให�คำแนะนำเบื้องต�นเกี่ยวกับข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯต�องการทราบ

ติดตามให�มีการปฏิบัติตามข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ อย�างถูกต�องสม่ำเสมอ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงข�อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให�คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จัดการประชุมผู�ถือหุ�นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับของบริษัทฯ และข�อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง

บันทึกรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ตามระเบียบ และข�อกำหนดของ

หน�วยงานดังกล�าว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให�เป�นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
1)      ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น

ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)

ค�าที่พัก (กรณีมีความจำเป�น)

ค�าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 40,000 15,000 15,000 15,000

40,000

7,500 7,500 7,500 7,500

15,000 15,000 15,000

องค�ประกอบค�าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ก.      ค�าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 ได�กำหนดค�าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำป� 2560 รายละเอียดดังนี้

ตามที่จ�ายจริง ตามที่จ�ายจริง ตามที่จ�ายจริง ตามที่จ�ายจริง

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป�นผู�บริหารพิจารณาไม�รับเบี้ยประชุมและค�าตอบแทนจำนวนนี้ 

            2) กำหนดอัตราค�าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ได�รับแต�งตั้งใหม� ให�มีผลตั้งแต�วันที่ได�รับการแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งกรรมการของบริษัทฯ

         โดยในป� 2559-2560  บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการดังนี้

2. นายคิล ยัง ลี

5. นายเชิง จิน ลี

6. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

7. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน� 

8. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

9. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

4. นายเซิง วู ลี

3. นายหยัง เจิน ลี

1. นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา 

รายชื่อ
ค�าตอบแทน (บาท)

ป� 2559 ป� 2560

710,000

540,000

540,000

540,000

-

-

-

-

-

710,000

525,000

525,000

525,000

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : กรรมการผู�ดำรงตำแหน�งผู�บริหารและมีเงินเดือนประจำไม�ขอรับค�าตอบแทนในฐานะกรรมการ
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ข.      ค�าตอบแทนผู�บร�หาร
ค�าตอบแทนผู�บริหาร ในป� 2559-2560 บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�บริหารดังนี้ี้

เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน�อื่น เช�น

เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

และ ประกันสังคม เป�นต�น

ค�าตอบแทน
ป� 2559

จำนวนผู�บริหาร ค�าตอบแทน
(บาท)

จำนวนผู�บริหาร ค�าตอบแทน
(บาท)

ป� 2560

16,426,2346 ท�าน 14,804,5765 ท�าน
/1

2)      ค�าตอบแทนที่ไม�ใช�ตัวเง�น

หมายเหตุ :   มีผู�บริหารลาออกและแต�งตั้งใหม�ในป� 2559
/1

-ไม�มี-

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช�
ค�าตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)

บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด�วยค�าตรวจสอบงบการเงินสำหรับป� ค�าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ

ค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมสังเกตการณ�ตรวจนับสต็อคคงเหลือ ให�แก� ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบป�

บัญชีที่ผ�านมา (ป� 2560) มีจำนวนเงินรวม 1,410,000 บาท

ค�าบร�การอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได�แก� การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส�งเสริมการลงทุน โดยจ�ายให�แก�

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบป�บัญชีที่ผ�านมา (ป� 2560) มีจำนวนเงินรวม 60,000 บาท
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เงินเดือน ค�าแรง โบนัส และผลประโยชน�อ่ืน เช�น เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ
และประกันสังคม เป�นต�น 474,336,706 289,699,808

ค�าตอบแทน ป� 2559 ป� 2560

บุคลากร
จำนวนบุคลากร

         จำนวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีท้ังส้ิน (ไม�รวมกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ) 901 คน แบ�งเป�นพนักงานประจำ 237 คน

         และพนักงานรายวันจำนวน 664 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ�าย
ณ 31 ธันวาคม 2559

พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานประจำ พนักงานรายวัน

ณ 31 ธันวาคม 2560

ฝ�ายการผลิต 114 693

ฝ�ายสนับสนุนการผลิต 118 58

ฝ�ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 80 17

รวม 376 772

ฝ�ายการตลาด 7 -

ฝ�ายจัดซื้อ 6 -

ฝ�ายบัญชี - การเงิน 15 -

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 14 -

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 -

ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อม 14 4

ค�าตอบแทนพนักงาน (ไม�รวมผู�บร�หาร)

กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บริษัทฯ ได�จัดต้ังกองทุนสำรองเล้ียงชีพโดยเข�าร�วมกับ “กองทุนสำรองเล้ียงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร�ฟ�นด� ซ่ึงจดทะเบียนแล�ว” อยู�ภายใต�

การจัดการของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างขวัญและ

กำลังใจให�แก�พนักงาน และจูงใจให�พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบุคลากรในด�านความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษา

บุคลากรที่มีความรู�ความสามารถให�ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีความก�าวหน�าในอาชีพ บริษัทฯได�จัดให�มีการจัดอบรมทั้ง

ในและนอกสถานที่อย�างสม่ำเสมอ โดยได�มีการจัดทำแผนการฝ�กอบรมขึ้นทุกป�โดยจะสำรวจความต�องการในการฝ�กอบรมของบุคลากร

ทุกระดับในแต�ละฝ�าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝ�กอบรมให�เหมาะสมกับงานในแต�ละสายงาน

7

6

95

24

58

15

16

6

10

237

-

-

553

105

2

-

-

-

4

664




