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การกำ�กับดูแล

กิจการ

วันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และคูม่ อื จรรยาบรรณบริษทั มาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยก�ำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทเป็นวันบรรษัทภิบาล (CG & CSR Day)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน เอ็น.ซี. กรุ๊ป ร่วมกันจัดงาน “CG & CSR Day 2016 การพัฒนา
สูค่ วามยัง่ ยืน” โดยภายในวันงานมีการแถลงนโยบาย แผนงานและเป้าหมาย ปี 2559 และบรรยายถ่ายทอดความรู้ โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้แก่ “ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ ปี 2559” โดย รศ. มานพ พงศทัต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มกี ารบรรยาย“Green Concept” โดย ดร. วิเลิศ ภูรวิ ชั ร วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบรรยาย “White Ocean” โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานทีป่ รึกษา
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จ�ำกัด ตามด้วยกิจกรรมการสื่อสารองค์กรกับน้องรู้ใจ ปี 2559
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
-

โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยสารสนเทศ และความโปร่งใส
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
จรรยาบรรณธุรกิจ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด รวมทัง้ มีนโยบายส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตนอย่างเต็มที่ โดยได้มกี ารระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน (กรรมการ
ทัง้ หมดมี 8 ท่าน) มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 111 ราย นับจ�ำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 872,173,306 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 73.54 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั (หุน้ สามัญทีเ่ รียกช�ำระแล้วของบริษทั มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 1,185,985,052 หุน้ )
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษทั พึงเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
ทุกกลุม่ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ มิได้จำ� กัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านัน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษทั ฯ โดยมีการก�ำกับดูแลปฏิบตั ติ ามนโยบายเพือ่ ด�ำเนินการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ อื หุน้
ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะค�ำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดท�ำการของธนาคารพาณิชย์ และจะก�ำหนดช่วงเวลาจัดประชุมทีเ่ หมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.00 นาฬิกา รวมทัง้ จะจัดประชุม
ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือท้องทีอ่ นั เป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั ฯ โดยจะอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่
เข้ามาร่วมประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ ที่มี
รายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ พร้อมทัง้ หนังสือมอบฉันทะ และรายงานประจ�ำปี ถึงผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม รวมทัง้ ได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทได้ท�ำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณา และหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.ncgroup.co.th ก่อนวันประชุม 30 วัน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้
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บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการแต่ละขัน้ ตอน
ในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม กฎและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กับการประชุม รวมถึงแผนทีส่ ถานที่ในการจัดประชุม และในวันประชุมบริษทั ได้จดั เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม
และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนและวิธีใช้บัตรลงคะแนน
ก่อนการประชุม โดยในวาระการเลือกตัง้ กรรมการ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในทีป่ ระชุม
ได้น�ำเสนอเรื่องที่ส�ำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล�ำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติมวาระการประชุม
นอกเหนือไปจากทีแ่ จ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญในทีป่ ระชุมอย่างกะทันหัน ประธานในทีป่ ระชุมได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วม
ประชุมในภายหลังที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนส�ำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการ
ลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
บริษัทฯ จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม และบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญไว้
อย่างครบถ้วน และจัดส่งให้แก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมีการเผยแพร่รายงานการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.ncgroup.co.th ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปี 2558
ซึ่งจัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมคะแนนเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด และจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
การแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษทั ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษทั ฯ
และได้เชิญผูส้ อบบัญชีอสิ ระจากบริษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ำกัด เข้าร่วมประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุม และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของ
ตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2559 โดยบริษทั ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ไิ ว้บนเว็บไซต์ของบริษทั รวมทัง้
ได้แจ้งผลการด�ำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั มีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
กฎหมาย บริษัทมีนโยบายในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม
ผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิผู้ถือหุ้น
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ
(Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการและผูบ้ ริหารซึง่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ดังรายละเอียดซึง่ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการดูแลเรือ่ ง
การใช้ขอ้ มูลภายใน บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการ เปิดเผยข้อมูลต่อบริษทั เกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการก�ำหนดนโยบายและ
วิธกี ารไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดซึง่ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในการหลีกเลี่ยง
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และในกรณีที่จ�ำเป็นต้องท�ำรายการเช่นนั้น
เพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้อง
มีการเสนอให้แก่ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและอนุมตั ริ ายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
โดยทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานทีม่ สี ว่ นได้เสียในรายการนัน้ จะต้องไม่มสี ว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ โดยบริษทั ได้ทำ� การเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงาน ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท
อย่างชัดเจน ตลอดจนการก�ำหนดโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่ไม่เอื้อต่อการท�ำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์
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3. บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ
บริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ
ของบริษัท เพื่อส�ำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้มโี อกาสแสดงความเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั และร้องเรียนในกรณีทไี่ ม่ได้รบั ความเป็นธรรม
จากการกระท�ำของบริษัท หรือพบเห็นการท�ำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ncgroup.co.th
และสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรงผ่านทาง email address: bod@ncgroup.co.th และเลขานุการบริษัทโดยตรง
ผ่านทาง email address: ir@ncgroup.co.th ในการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนเพือ่ เพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และข้อ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
พนักงาน / ผู้บริหาร : บริษัทตระหนักว่าพนักงานและผู้บริหารเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของ
บริษทั บริษทั จึงมีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ การโยกย้าย ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อนโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยมีนโยบายในการจัดตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยที่ดีและจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลเรื่อง
สวัสดิการให้แก่พนักงาน รวมทัง้ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี จัดให้มสี ถานทีอ่ อกก�ำลังกาย การประกันชีวติ
ของพนักงาน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารจ่ายผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริษัท
2) บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้อยู่ในระดับ
ที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
ลูกค้า : บริษทั มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าทีจ่ ะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ มี คี ณุ ภาพ
ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว โดยบริษทั มีระบบการควบคุมคุณภาพบ้านด้วยระบบ
สากล ISO บริษทั มุง่ เน้นการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และยึดมัน่ ในการรักษาและปฏิบตั ติ ามสัญญาทีท่ ำ� ไว้กบั
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด บริษัทจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ
(CFR : Customer Feedback Records) และมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษทั มีการจัดท�ำแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของลูกค้าเกีย่ วกับการบริการและการก่อสร้างทุกครัง้ ทีม่ กี ารส่งมอบบ้านให้แก่ลกู ค้า และจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ น�ำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษทั เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจ
สูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท
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คูค่ า้ : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกันกับคูค่ า้ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
การรักษาและปฏิบัติตามสัญญาที่ท�ำไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
เจ้าหนี้ / สถาบันการเงิน : บริษทั ยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลงทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีแ้ ละสถาบันการเงิน
อย่างเคร่งครัด
คูแ่ ข่งทางการค้า : บริษทั มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกู ขาด หรือก�ำหนดให้คคู่ า้ ต้องขายสินค้า
ให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
สนับสนุนให้ดำ� เนินธุรกิจภายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี ไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิก์ ารค้า และไม่ทำ� ลายชือ่ เสียง
ของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยการ
เสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ
สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมท้องถิน่ ทีบ่ ริษทั มีการด�ำเนิน
ธุรกิจ ทั้งที่ด�ำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ดังรายละเอียดซึ่งเปิดเผยไว้ในหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม การปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรูค้ ณุ ค่าและมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมแก่
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน นโยบาย
และการปฏิบัติต่อบริษัท ในอันที่จะไม่มีส่วนร่วมในการกระท�ำหรือปกปิดการกระท�ำใดที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท การทุจริต
หรือสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่า พนักงานทุกคนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จขององค์กร จึงจ�ำเป็น
จะต้องเป็นผูท้ ใี่ ฝ่รแู้ ละพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่ สมอ ประพฤติ ปฏิบตั ติ น อยูใ่ นระเบียบวินยั และศีลธรรมอันดี มีสว่ นร่วม
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ควบคู่กับพัฒนาให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ดูแล
ให้บริษทั เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างการท�ำหน้าที่ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการ รายงานการปฏิบตั งิ าน
ของคณะอนุกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการจัดท�ำรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างครบถ้วน
อีกทัง้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติกำ� หนดนโยบายให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั
หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�ำการซื้อขาย และต้อง
รายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
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คุณภาพของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� กับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษทั ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ มีขอ้ มูลทางบัญชีทถ่ี กู ต้องครบถ้วนในสาระทีส่ ำ� คัญ
โปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัท
ได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารรายงานการตรวจสอบ
ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�ำปีแล้ว
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน
นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทัว่ ไป โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านหลายช่องทาง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน
(Opportunity Day) การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชน อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร วารสาร IR Newsletter รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์บริษทั ที่ www.ncgroup.co.th ทัง้ ทีเ่ ป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษทั โดยผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.ncgroup.co.th หรือที่ E-MAIL Address : ir@ncgroup.co.th หรือทีโ่ ทร. 02-993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย บริษทั มหาชน และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่มลี กั ษณะ
ทีแ่ สดงออกถึงการขาดความเหมาะสมทีจ่ ะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการทีม่ มี หาชนเป็นผูถ้ อื หุน้ ตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งท�ำหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง ตลอดจน
ก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2558

67

บริษัทได้จัดให้มีจ�ำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมี
จ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ในจ�ำนวนนี้เป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้
อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ โดยบริษทั ก�ำหนดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
กรรมการอิสระของบริษทั หมายถึง บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายละเอียดซึง่ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังรายละเอียดซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ส�ำหรับนโยบายและวิธกี ารไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคุณสมบัตกิ รรมการ ทัง้ นี้ บริษทั
ยังไม่มีการก�ำหนดจ�ำนวนวาระที่กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระ
กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ที่บริษัท
ได้รับจากการท�ำหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา
คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ความช�ำนาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงาน
ในเรื่องต่างๆ จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้
องค์ประกอบสมาชิก ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะปรากฏในหัวข้อโครงสร้างกรรมการบริษทั บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ให้คณะอนุกรรมการบริษทั มีหน้าที่ รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรในปีทผี่ า่ นมาต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานต่อผูถ้ อื หุน้
ในรายงานประจ�ำปี และถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
แต่ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั มีการประชุม 6 ครัง้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2558 เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม 2558
มีวาระในการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงนโยบาย รวมทั้งวาระแจ้งการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั และคณะอนุกรรมการล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2559 ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดให้กรรมการ
มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแลให้
ความเห็นชอบก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
โดยในการประชุมมีการก�ำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมทีค่ รบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กบั คณะกรรมการล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบ
การพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
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ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้
ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาส�ำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้จัดให้มเี ลขานุการท�ำหน้าที่
ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท�ำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุม
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 4 ครั้ง และการประชุมพิเศษจ�ำนวน 2 ครั้ง โดยรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ
จึงท�ำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีการทบทวนปรับปรุงอยู่เสมอ
การประเมินผลงานกรรมการ
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจ�ำทุกปี โดยเป็นการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ โดยใชห ลักเกณฑแ บบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เริ่ม
จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558 อีกด้วย
ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ มีการจัดท�ำสรุปผลการประเมิน
เพือ่ คณะกรรมการจะได้นำ� ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการด�ำเนินงานต่อไป โดยสรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการทุกคณะ ปี 2558 ในการประชุมครั้ง 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังต่อไปนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�ำแนวทาง
การประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึง่ ผลการประเมิน
จะเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด�ำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อ
ไป โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร
ขัน้ ตอน เลขานุการบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษทั ทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิน้ ปี และเป็นผูร้ วบรวมและรายงาน
สรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�ำทุกปี
ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด�ำเนินการส่วนใหญ่ จัดท�ำได้ดเี ยีย่ ม / เหมาะสม
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.74%

รายงานประจ�ำปี 2558
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดย
มีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ
โดยมีการประเมิน 6 หัวข้อ สรุปดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การฝึกอบรมและทรัพยากร
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ความสัมพันธ์กับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร
6. บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต
ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และ
เป็นผูร้ วบรวมและรายงานสรุปผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานให 
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป
ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด�ำเนินการส่วนใหญ่ จัดท�ำได้ดเี ยีย่ ม /
เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100%
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหา เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การท�ำงานของคณะกรรมการสรรหา มีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสรรหากับฝ่ายจัดการ
โดยมีการประเมิน 5 หัวข้อ สรุปดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
2. การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสรรหา
3. การประชุมของคณะกรรมการสรรหา
4. กิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
5. บทบาทของคณะกรรมการสรรหาในอนาคต
ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการสรรหาทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็น
ผูร้ วบรวมและรายงานสรุปผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา เพือ่ พิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�ำทุกปี และรายงานใหค ณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป
ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาทัง้ คณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการด�ำเนินการส่วนใหญ่ จัดท�ำได้ดเี ยีย่ ม /
เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 92.57%
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
1. เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. เพือ่ ให้การท�ำงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีประสิทธิผลมากขึน้ เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชดั เจน
3. เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกับฝ่ายจัดการ
โดยมีการประเมิน 5 หัวข้อ สรุปดังนี้
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ขัน้ ตอน เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านประเมินตนเอง
ในทุกสิน้ ปี และเป็นผูร้ วบรวมและรายงานสรุปผลต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพือ่ พิจารณารับทราบและหารือเป็น
ประจ�ำทุกปี และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป
ปี 2558 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทัง้ คณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการด�ำเนินการส่วนใหญ่ จัดท�ำได้
ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.92%

นโยบายในการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

เพือ่ ให้กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั สามารถบริหารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั จึงได้กำ� หนดนโยบายในการ
ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
อนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยก�ำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจ่ ะดูแลและรักษากรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�ำหรับ
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและ
ผลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ทัง้ นีค้ า่ ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารส�ำหรับปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2558
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การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท
การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำ� หนดภาระ หน้าที่
อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูค้ วบคุมและประเมินผลออกจากกันเพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทั จะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพือ่ ท�ำการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ�ำทุกปี
บริษทั มีฝา่ ยตรวจสอบและพัฒนาระบบ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินผล มีการจัดท�ำคูม่ อื ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual)
เพือ่ ตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั การปฏิบตั กิ าร การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั การตรวจสอบพิเศษได้ดำ� เนินการตามแนวทางทีก่ ำ� หนดและมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก�ำหนดให้
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เอเอ็นเอส บิซิเนส คอนซัลแทนส์ จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานด้านต่างๆ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหาร และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งเป็นอย่างมาก บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง
คณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของกิจการ ก�ำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทตามที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาติดตามมาตรการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ในการด�ำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ขิ อ้ พึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การก�ำหนดระบบติดตามการ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

บริษทั ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ ำ� เนินการการปรับปรุงคูม่ อื จรรยาบรรณบริษทั เป็นประจ�ำทุก 2 ปี เพือ่ ให้มคี วาม
สมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากลปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติคู่มือจรรยาบรรณ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 8 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทยิ่งขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณ
บริษัทดังกล่าว บริษัทได้จัดท�ำเป็นคู่มือแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ และมีแผนงานที่จะจัด
ให้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทได้ก�ำหนดให้จรรยาบรรณของบริษัทเป็น
หลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทด้วย
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กำ� หนดข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานเพือ่ ให้พนักงานทัว่ ไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต ซึง่ ในข้อบังคับดังกล่าวมีการก�ำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย โดยในปีทผี่ า่ นมาไม่มกี ารกระท�ำทีแ่ สดงถึง
ความขัดแย้งต่อนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษทั ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรทีเ่ ป็นประโยชน์
กับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสถาบันอืน่ ๆ ในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ น�ำความ
รูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาการท�ำงานต่อไป ทัง้ นี้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้อย่างสม�่ำเสมอ และเพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าร่วม
อบรมของคณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษทั จัดท�ำทะเบียนประวัตกิ ารเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ
และน�ำเสนอหลักสูตรอบรมทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพือ่ สนับสนุนให้คณะกรรมการมีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทีเ่ ป็นการเพิม่ พูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ดังรายละเอียดทีเ่ ปิดเผยในหัวข้อประวัตขิ องกรรมการ
และผู้บริหาร และนโยบายการพัฒนาพนักงาน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นางฐาปนีย์ สีตภวังค์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา เพื่อท�ำหน้าที่ในการดูแล
กิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการส่งเสริม
ให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการด้วย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในบทบาทของเลขานุการบริษัท
ต่อการพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษทั ได้ที่ E-mail Address : thapanee@ncgroup.co.th,
ir@ncgroup.co.th หรือที่โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403
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คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎระเบียบของบริษัทฯและของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�ำ และเก็บรักษา
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส�ำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ อีกทัง้ ปลูกฝังการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีคณุ ธรรม
และจริยธรรม เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญและมีนโยบายการด�ำเนินงานบนพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์ สุจริต และไม่สนับสนุนการกระท�ำทีเ่ กีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างต่อเนื่อง
3. บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระท�ำทีอ่ าจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชัน่
พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษที่เหมาะสม
4. บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

การแจ้งข้อร้องเรียน

1. หากพนักงานพบเห็นการกระท�ำทีส่ งสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผูร้ บั ผิดชอบ
ดังนี้
- ระดับผู้บังคับบัญชา
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท

74

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

2. บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ในกรณีทพี่ บพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ
ที่อาจเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26 ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02 993 5080 - 7 ต่อ 230
อีเมลล์ : hrnc@ncgroup.co.th
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้ก�ำหนดให้จัดอบรมหลักสูตรการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทในการอบรมพนักงานใหม่ มีการก�ำหนดให้พนักงานใหม่ลงนามให้ค�ำรับรองรับทราบการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท
มีจ�ำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุธรรม
นายสมเชาว์
นายสมนึก
นายวิเชียร
นายรังสรรค์
ดร.พิบูลย์

7. นายกอบศักดิ์
8. นายวิจิตร

ชัชวาลวงศ์
ตันฑเทอดธรรม
ตันฑเทอดธรรม
ศิลาพัชรนันท์
นันทกาวงศ์
ลิมประภัทร
พงศ์พนรัตน์
วิชัยสาร

โดยมี นางฐาปนีย์ สีตภวังค์ เป็นเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม อยู่ในกลุ่มตันฑเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
			 โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 กลุ่มตันฑเทอดธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 76.89 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วย
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
(2) ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รบั มอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการ
ของบริษทั อืน่ มาเป็นของบริษทั การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการซือ้ และ
ขายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�ำหนด
(3) จัดให้มรี ะบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการจัดให้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง
และการติดตามผล
(4) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
(5) ก�ำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
(6) รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจ�ำปีและ
ครอบคลุมในเรือ่ งส�ำคัญๆ ตามนโยบายเรือ่ งข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(7) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจ�ำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ�ำนาจ
หน้าที่บริหารจัดการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้ คณะกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วย
1. ดร.พิบูลย์
2. นายกอบศักดิ์
3. นายวิจิตร

ลิมประภัทร
พงศ์พนรัตน์
วิชัยสาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

รายชือ่ กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประวัติ
ของกรรมการได้จากหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
โดยมี นางสาวกมลวรรณ สวัสดิ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
จัดท�ำรายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชีนั้น
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทำ� การตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(6) จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และต่อผู้ถือหุ้นในรายงาน
ประจ�ำปี
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คณะกรรมการสรรหา
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหารจ�ำนวน 1 ท่าน โดยก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี และเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาทั้งคณะกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วย
1. ดร.พิบูลย์
2. นายกอบศักดิ์
3. นายสมนึก

ลิมประภัทร
พงศ์พนรัตน์
ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา

โดยมี นางฐาปนีย์ สีตภวังค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
(1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร
(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการอนุกรรมการ
บริษทั เมือ่ ต�ำแหน่งว่างลง หรือเมือ่ มีการแต่งตัง้ ใหม่ เพือ่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
แต่งตั้ง
(3) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุม 2 ครัง้ ซึง่ มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั และต่อผูถ้ อื หุน้ ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท และเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่าน และ
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 1 ท่าน โดยก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี และเมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้
ให้คณะกรรมการสรรหาทัง้ คณะกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน
2560 ประกอบด้วย
1. ดร.พิบูลย์
2. นายวิจิตร
3. นายสมเชาว์

ลิมประภัทร
วิชัยสาร
ตันฑเทอดธรรม

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางฐาปนีย์ สีตภวังค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(1) ก�ำหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
(2) พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ ประชุม
โบนัสประจ�ำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึง่ รวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนัสประจ�ำปี และผลประโยชน์อนื่ ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(4) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง ซึ่งมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น
ในรายงานประจ�ำปี
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสมเชาว์
2. นายสมนึก
3. นายวิเชียร
4. นายรังสรรค์

ตันฑเทอดธรรม
ตันฑเทอดธรรม
ศิลาพัชรนันท์
นันทกาวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และให้มอี ำ� นาจด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงือ่ นไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
(2) จัดท�ำโครงสร้างองค์กร อ�ำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม
และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
(3) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีทกี่ รรมการผูจ้ ดั การน�ำเสนอ เพือ่ กลัน่ กรองก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ิ
(4) ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่ก�ำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) มีอ�ำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนน�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
(6) มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการช�ำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้อที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และใช้จ่ายเพื่อการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท โดยให้นำ� เสนอคณะกรรมการเพือ่ ทราบด้วย หากเกิน
วงเงินที่ก�ำหนดให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
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(7) มีอ�ำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบ�ำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�ำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั ทิ างการเงินเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือ
หลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
อนึง่ การอนุมตั ริ ายการใดๆ ข้างต้น และการมอบอ�ำนาจช่วง จะต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการอนุมตั ริ ายการทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการบริหาร
หรือผู้รับมอบอ�ำนาจช่วงสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อนื่ ใด (ตามข้อบังคับบริษทั และตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด) ท�ำกับบริษทั
หรือบริษทั ย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามปกติธรุ กิจทีม่ กี ารก�ำหนดขอบเขตชัดเจนซึง่ ระบุไว้ในนโยบายการท�ำรายการ
ระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ส�ำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษทั คณะอนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขาการอนุกรรมการบริษัท เมื่อต�ำแหน่งว่างลงหรือเมื่อมีการแต่งตั้งใหม่ เพื่อ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณา
สรรหาจากบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ และมีความเชีย่ วชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ ำ� วิสยั ทัศน์ เป็นผูม้ คี ณุ ธรรมและจริยธรรม รวมทัง้
มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการท�ำงานให้แก่บริษัท
ส�ำหรับต�ำแหน่งผู้บริหารอื่น มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสรรหา และคัดเลือก
บุคคลที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและ ถอดถอนกรรมการดังนี้
หลักเกณฑ์ ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
นั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงน�ำรายชื่อเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(2) คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
(3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวนหนึ่งในสามถ้าจ�ำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปีหลังๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้
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(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือ
(4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 4.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(5) ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ เลือกบุคคลซึง่ มีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่ง
เข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
(6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คุณสมบัติของคณะกรรมการ
(1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การท�ำงานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
(4) กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
จ�ำกัด หรือเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท หรือเป็นคู่แข่งขัน
ของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(5) กรรมการอิสระต้องมีคณุ สมบัตเิ กีย่ วกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ งคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
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นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำจากบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยก�ำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ในรอบบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยการอนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจ�ำนวนหนึ่งของบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด อย่างน้อย 3 คน และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย
3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระสองในสาม โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
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บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพือ่ ให้เป็นไปตามกลไกในการก�ำกับดูแลทีท่ ำ� ให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมและดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั บริษทั ฯ มีการส่งบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนบริษทั ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
1,190,000
65,000
66,000
1,321,000

• ค่าบริการอื่นๆ (Non - Audit Fee)
บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ให้แก่ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
26,640
1,854
28,494

รายงานประจ�ำปี 2558
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ดี า้ นการใช้ขอ้ มูลภายใน จึงได้กำ� หนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ที่ยงั ไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ การแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน ได้แก่ “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คูม่ อื ผูบ้ ริหาร คูม่ อื พนักงาน
จรรยาบรรณบริษัท” สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
•

ให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานฝ่ายต่างๆ เพือ่ ให้รบั ทราบเกีย่ วกับหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คูส่ มรส และบุตรทีไ่ ม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวมถึงบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยให้จดั ส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทั
เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

•

จัดท�ำ “คู่มือผู้บริหาร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบต่างๆ ที่ก�ำกับ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ได้แก่
คุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหาร บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน การรายงานการถือหลักทรัพย์
การรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้อง และเพือ่ ให้เกิดความ
มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีการด�ำเนินงานที่เป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ที่ส่วนได้เสียทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

•

ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทมีการก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และภายหลังจากที่ได้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชน
ทราบแล้ว 48 ชัว่ โมง และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ โดยบริษทั มีการด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบ รวมทัง้ ก�ำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั เปิดเผย
ความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

•

การแจ้งข้อร้องเรียนและบทลงโทษ
1. ก�ำหนดช่องทางให้พนักงานแจ้งข้อมูลได้กรณีพบเห็นการกระท�ำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ดังนี้
- ระดับผู้บังคับบัญชา
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
2. ก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน เช่น การกล่าวตักเตือน การภาคทัณฑ์ หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ไม่พบข้อมูลการปฏิบัติผิดกฎระเบียบด้านการใช้ข้อมูลภายในของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทแต่อย่างใด

