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ประกอบธุ รกิ จด้วยความซื่ อสัตย์สุ จริ ต มี ระบบจัดการอย่างมื ออาชี พ และมี ความโปร่ งใส โดยมี
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การเปิ ดเผยสารสนเทศและความโปร่ งใส
การควบคุมและบริ หารความเสี่ ยง
จรรยาบรรณธุ รกิจ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็ นต้นไป

(นายสุ ธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

1

หมวด 1
คณะกรรมกำรบริษทั
1. ภำวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ประกอบด้ว ยกรรมการที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งท าหน้าที่ กาหนดนโยบาย วิสั ยทัศน์ กลยุท ธ์ เป้ าหมาย
ภารกิ จ แผนธุ รกิ จ และงบประมาณของบริ ษ ัท ตลอดจนก ากับ ดู แลฝ่ ายจัด การเพื่ อ ให้ ก าร
บริ หารงานเป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ
ซื่ อสัตย์สุจริ ตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ดให้แก่
กิจการ และความมัน่ คงสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
คณะกรรมการได้ใ ห้ ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ ระบบการควบคุ ม ภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบ
ทานเพื่ อให้ก ารดาเนิ น งานเป็ นไปตามข้อกฎหมาย และมี ก ารควบคุ มที่ ดี เพื่ อให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อบริ ษทั
คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาการกาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
อย่างชัดเจน โดยอานาจการอนุมตั ิสูงสุ ดเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
2. องค์ ประกอบของคณะกรรมกำร กำรแต่ งตั้งและควำมเป็ นอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการ
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วข้อ ง นอกจากนี้ ยังพิ จารณาถึ งประสบการณ์ ค วามรู ้ ค วามสามารถที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ จากนั้นจึงนารายชื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
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2.2 คณะกรรมการให้ป ระกอบด้วยกรรมการที่ เป็ นอิ สระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจานวน
กรรมการทั้งคณะ
2.3 ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน
หนึ่ งในสาม ถ้าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวน
ใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
นั้น ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก ตาแหน่ ง โดยกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งแล้วอาจได้รับเลื อกตั้ง
ใหม่ได้
2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
2.4.1 ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่ง มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
2.4.2 ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม 2.4.1 เลื อกตั้งบุ คคล
เดี ยว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
2.4.3 บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดับ ลงมา เป็ นผู ้ไ ด้รั บ เลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการเท่าจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่
บุ ค คลซึ่ งได้ รั บ เลื อ กตั้ง ในล าดับ ถัด ลงมา มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จ านวน
กรรมการที่ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นต้องเลื อกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ ประชุ มเป็ นผู ้
ออกเสี ยงชี้ขาด
2.5 ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการมีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ เลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่
มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็ นกรรมการแทนตาแหน่ งกรรมการที่วา่ งใน
การประชุ ม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลื อน้อยกว่าสอง
เดื อน โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ ง จะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่ งตนแทน
2.6 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออก
เสี ย งและมี หุ้ น นับ รวมกัน ได้ไม่ น้อยกว่ากึ่ ง หนึ่ ง ของจานวนหุ ้ น ที่ ถื อโดยผูถ้ ื อหุ ้ นที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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3 ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร
ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถมี
ประสบการณ์ และคุ ณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุ ลอานาจโดย
แยกหน้าที่การกากับดูแลกิจการและการบริ หารงานออกจากกัน
ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่
เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การรั บ ผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ในการบริ ห ารจัดการ เพื่ อให้
บรรลุตามแผนที่วางไว้
นโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริ ษทั อื่นของกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่ อให้ก รรมการผูจ้ ดั การของบริ ษ ัท สามารถบริ หารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษ ัท จึ ง ได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษ ัท จด
ทะเบียนอื่นของกรรมการผูจ้ ดั การไว้ไม่เกิน 3 แห่ง
4 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร
4.1 กรรมการต้องเป็ นบุ ค คลที่ มี ความรู ้ ค วามสามารถ มี วิสั ย ทัศน์ มี ความซื่ อสัต ย์ สุ จริ ต มี
คุ ณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใส และมี เวลาเพียงพอที่ จะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ได้
4.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 กรรมการสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริ ษทั อื่ นได้ แต่ท้ งั นี้ ในการเป็ นกรรมการ
ดังกล่าวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริ ษทั
4.4 กรรมการต้องไม่ ป ระกอบกิ จการ หรื อเข้าเป็ นหุ ้ นส่ วนในห้างหุ ้ นส่ วนสามัญ หรื อเป็ น
หุ น้ ส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการในบริ ษทั เอกชนหรื อ
บริ ษทั มหาชนอื่น ซึ่ งประกอบธุ รกิ จประเภทเดี ยวกับบริ ษทั หรื อเป็ นคู่แข่งขันของบริ ษทั
เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
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4.5 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 1.0
ของทุ นช าระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษ ทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง และต้อง
สามารถดู แลผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายได้เท่าเที ยมกัน และไม่ให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
กรรมกำรอิสระต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
4.5.1 ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชาระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นบั รวมหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
4.5.2 เป็ นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรื อที่
ปรึ ก ษาที่ ไ ด้รับ เงิ นเดื อ นประจาจากบริ ษ ัท บริ ษ ัท ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ที่
เกี่ยวข้อง หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
4.5.3 เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งใน
ด้านการเงิ นและการบริ ห ารงานของบริ ษ ทั บริ ษ ทั ในเครื อ บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
4.5.4 เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั
4.5.5 เป็ นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั
4.5.6 สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ แสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่
ได้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยไม่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารควบคุ ม ของ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ของบริ ษ ทั รวมทั้งที่ เกี่ ยวข้องหรื อญาติ สนิ ทของ
บุคคลดังกล่าว
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5 หน้ ำทีค่ วำมรับผิดชอบทีส่ ำคัญของคณะกรรมกำร
5.1 บริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท
ตลอดจนมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสั ต ย์ สุ จริ ต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั
5.2 กาหนดวิสั ยทัศน์ เป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริ ษ ทั ควบคุ ม
กากับดู แลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร ให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่อนการ
ดาเนิ นการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู้ การขาย หรื อโอนกิจการของบริ ษทั
ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั
อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ รวมถึงการทารายการ
ที่เกี่ ยวโยงกัน และการซื้ อและขายสิ นทรัพย์ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กาหนด
5.3 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่เชื่ อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุ มภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การบริ หารจัดการความเสี่ ยง การรายงานทาง
การเงินและการติดตามผล
5.4 ดูแลไม่ให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั
5.5 กากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
5.6 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมในเรื่ องสาคัญๆ ตามนโยบายเรื่ องข้อ
พึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.7 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่ งตามที่ เห็ นสมควร ให้
เป็ นคณะกรรมการบริ ห าร โดยให้ มี อ านาจหน้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การบริ ษ ัท ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
5.8 คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการบริ ษทั เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อกั ษรและก าหนดให้มี ก ารพิ จารณาทบทวนนโยบายการก ากับ ดู แลกิ จการเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักการกากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
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6 คณะอนุกรรมกำร
บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ดังนี้
6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ สระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1
คนต้องมีความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็ นอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั และมี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีอานาจหน้าที่
ดังนี้
6.1.1 สอบทานให้บ ริ ษ ทั มี การรายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้องและเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจาปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชี
สอบทานหรื อ ตรวจสอบรายการใดๆ ที่ เห็ น ว่า จ าเป็ นและเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ใน
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ก็ได้
6.1.2 สอบทานให้บริ ษ ทั ปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั
6.1.3 สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล
6.1.4 สอบทานให้บริ ษทั มีระบบบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิผล
6.1.5 พิจารณา คัดเลื อก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั โดยคานึ งถึงความน่ าเชื่ อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงาน
ตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชี น้ นั รวมถึงประสบการณ์ ของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุ มกับผูส้ อบ
บัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6.1.6 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามประกาศ ข้อกาหนดและแนวทางปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้อง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.1.7 พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
7

6.1.8 จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี ของบริ ษั ท ซึ่ งรายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.1.9 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้









ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายการอื่นที่ เห็ นว่าผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั

6.1.10 ปฏิ บ ตั ิ ก ารอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการของบริ ษ ทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
6.2 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการส่ วนใหญ่ตอ้ ง
เป็ นกรรมการอิสระโดยมีกรรมการอิสระเป็ นประธาน และมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2
ปี โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
6.2.1 พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
6.2.2 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริ หาร ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เมื่อตาแหน่งว่างลง เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
6.2.3 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา
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6.3 คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ ำตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการ
ส่ วนใหญ่ ต้องเป็ นกรรมการอิ ส ระ โดยมี ก รรมการอิ ส ระเป็ นประธาน และมี วาระการดารง
ตาแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
6.3.1 กาหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
6.3.2 พิ จารณาค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะกรรมการ
บริ ห าร ซึ่ งรวมถึ ง ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ค่ า เบี้ ยประชุ ม โบนั ส ประจ าปี และ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ นและมิ ใช่ ตวั เงิ น เพื่ อเสนอคณะกรรมการบริ ษ ทั
และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.3.3 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งรวมถึงค่าตอบแทนรายเดื อน โบนัส
ประจ าปี และผลประโยชน์ อื่ น ๆ ทั้ งที่ เป็ นตั ว เงิ น และมิ ใ ช่ ต ัว เงิ น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.3.4 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายอันเกี่ยวเนื่ องกับการพิจารณา
ค่าตอบแทน
6.4 กฎบัตรของคณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการบริ ษทั มีการพิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรของคณะอนุกรรมการเป็ นลายลักษณ์
อัก ษร เพื่ อ ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท มอบหมายให้
คณะกรรมการชุ ดย่อยช่ วยศึ กษาและกลัน่ กรองงานให้ชัดเจน พร้ อมทั้งเปิ ดเผยข้อมูล กฎ
บัตรฉบับเต็มของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดบน website ของบริ ษทั
คณะอนุ กรรมการบริ ษทั มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรในปี ที่ผา่ นมา
ต่อคณะกรรมการ และรายงานต่อผูถ้ ือหุ น้ ในรายงานประจาปี
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6.5 คณะกรรมกำรบริหำร
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1) กาหนดนโยบาย ทิ ศทาง กลยุท ธ์ และหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และให้มีอานาจดาเนิ นการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริ ษทั
2) จัดทาโครงสร้างองค์กร อานาจบริ หารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุ กรายละเอียด
การคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึ กอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริ ษทั
ยกเว้นตาแหน่งประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
3) พิ จ ารณ าการจั ด ส รรงบประมาณ ประจ าปี ที่ ก รรมการผู ้ จ ั ด การน าเสนอ
เพื่อกลัน่ กรองก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
4) ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินนโยบาย และแนวทางบริ หารงานต่าง ๆ ของบริ ษทั ที่
กาหนดเอาไว้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) มีอานาจพิจารณา กลัน่ กรอง การลงทุนธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลักหรื อธุ รกิจที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจหลักก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
6) มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการกูย้ ืมเงินหรื อการขอสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
รวมทั้งการชาระหรื อใช้จ่ายเงินเพื่อธุ รกรรมตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เช่น การใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจัดซื้ อที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และใช้จ่าย
เพื่อการดาเนิ นงานต่างๆ ภายในวงเงิ นสาหรับแต่ละรายการไม่เกิ นกว่า 500 ล้าน
บาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่ อทราบด้วย หากเกิ นวงเงิ นที่ ก าหนดให้
นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
7) มีอานาจพิจารณาจัดสรรเงิ นบาเหน็ จ เงิ นรางวัล หรื อผลตอบแทนต่างๆ ที่ ได้รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
8) ปฏิ บตั ิหน้าที่ อื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย ในแต่ ละช่ วงเวลาจากคณะกรรมการ
บริ ษทั
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7. กำรประชุ มคณะกรรมกำร
คณะกรรมการกาหนดให้มีการประชุ มอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง โดยประธานกรรมการบริ ษทั
และกรรมการผูจ้ ดั การ จะเป็ นผูด้ ูแลให้ความเห็นชอบกาหนดระเบียบวาระการประชุ ม ดูแลให้
เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูล การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพียงพอและเหมาะสม ดูแลให้
กรรมการได้รับเอกสารการประชุ มล่วงหน้าก่อนการประชุ มอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมี
เวลาเพียงพอสาหรับการศึกษาและพิจารณา เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
การพิจารณาวาระต่างๆ จะคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้นและผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องอย่าง
เป็ นธรรม และเปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความเห็ นอย่างเกี่ ยวข้องนาเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณา
ในการประชุ ม กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยนัยสาคัญในเรื่ องที่พิจารณาไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่ องนั้นๆ
การลงมติให้ใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดงั กล่าวให้บนั ทึกคา
คัดค้านนั้นไว้ในรายงานการประชุ มในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานที่ ประชุ มออก
เสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
คณะกรรมการได้จดั ให้มีเลขานุ การทาหน้าที่ให้การสนับสนุ นการจัดเตรี ยมระเบียบวาระ
การประชุ ม ทาหนังสื อเชิ ญประชุ ม ดูแลและจัดการประชุ ม จดบันทึกและจัดทาอิสระ ในแต่ละ
วาระมีการแบ่งเวลาไว้อย่างเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทัว่
กันและมีประธานกรรมการเป็ นผูด้ ู แลให้ใช้เวลาในการประชุ มอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ฝ่าย
บริ หารที่รายงานการประชุ ม จัดเก็บเอกสารเกี่ ยวกับการประชุ ม และให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
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8.

เลขำนุกำรบริษัท
“คณะกรรมการได้จดั ให้มีเลขานุการบริ ษทั รับผิดชอบดาเนินการดังต่อไปนี้ ในนาม
ของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
(1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หาร
(3) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด”

9. กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสี ย
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่ อง “ การรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” บริ ษทั ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. ในประกาศนี้ “ผูม้ ีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ย” ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารซึ่ งดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การอาวุโสขึ้นไป รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
2. บริ ษทั กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยแจ้งแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสี ยต่อเลขานุการบริ ษทั ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
กรณี รายงานข้อมูลครั้งแรก : กาหนดให้แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยภายใน 30
วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติรับรองอนุมตั ิหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
กรณี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล : กาหนดให้แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ยภายใน 15
วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
3. บริ ษทั กาหนดให้เลขานุ การบริ ษทั มีหน้าที่จดั เก็บแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ย ณ
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่ และนาส่ งสาเนาแบบรายงานการมีส่วนได้เสี ยต่อประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูม้ ี
หน้าที่แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสี ย
4. ประกาศนี้มีผลใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
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10. ควำมขัดแย้งด้ ำนผลประโยชน์
คณะกรรมการให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์
ของผูเ้ กี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็ นธรรมและโปร่ งใส รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลในเรื่ องดังกล่าว
อย่างครบถ้วน และในกรณี ที่กรรมการบริ ษทั คนใดมี ส่วนได้เสี ยกับผลประโยชน์ของเรื่ องที่
กาลังพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่ วมประชุมหรื องดการออกเสี ยง
11. กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
บริ ษ ทั มี นโยบายและวิธีก ารดู แลผูบ้ ริ หารในการใช้ข ้อมู ล ภายในของบริ ษ ัท ที่ ย งั ไม่ ไ ด้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั นอกจากนี้ ระเบี ยบและวิธีการปฏิ บตั ิงานในคู่มือพนักงาน และคู่มือจรรยาบรรณของ
บริ ษทั มีการกาหนดห้ามพนักงานของบริ ษทั เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั แก่บุคคลภายนอก หรื อ
ใช้ตาแหน่ งหน้าที่ ในบริ ษ ทั แสวงหาผลประโยชน์ แก่ ตนเอง หรื อบุ ค คลอื่ นโดยมิ ช อบ และ
กาหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื น

12. กำรติดต่ อสื่ อสำรกับฝ่ ำยบริหำร
กรรมการบริ ษทั สามารถติดต่อสื่ อสารกับฝ่ ายบริ หารและเลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั
ได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยการติดต่อสื่ อสารนั้นต้องไม่เป็ นการก้าวก่ายหรื อแทรกแซง
จนมีผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจโดยปกติของบริ ษทั

13. ค่ ำตอบแทนของกรรมกำร
บริ ษัท ได้ ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการไว้อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดย
ค่ าตอบแทนอยู่ใ นระดับ ที่ แ ข่ ง ขัน ได้ก ับ อุ ต สาหกรรมและสู ง เพี ย งพอที่ จ ะดู แ ลและรั ก ษา
กรรมการที่ มี คุณ สมบัติที่ ตอ้ งการ โดยได้รับความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและมีก าร
เปิ ดเผยข้อมู ล อย่างชัดเจนในรายงานประจาปี กรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษทั กาหนด ซึ่ งเชื่ อมโยงกับผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
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14. กำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ กรรมกำร
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะได้รับทราบข้อมูลของบริ ษทั กฎระเบียบและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตั ิหน้าที่ และกรรมการจะได้รับการ
อบรมและพัฒนาความรู ้ อย่างต่อเนื่ องเพื่ อช่ วยให้กรรมการสามารถทาหน้าที่ และกากับ ดู แล
กิจการของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
15. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
กาหนดให้มี ก ารประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ
ในการประเมินผลคณะกรรมการควรเปรี ยบเทียบว่าได้ดาเนิ นการตามนโยบายการกากับดู แล
กิ จการที่ ได้อนุ มตั ิ ไว้และ/หรื อตามแนวปฏิ บตั ิที่ ดี (Good Practice) หรื อไม่ เพื่ อปรั บปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้
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หมวด 2
สิทธิและควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบทบำทผู้มีส่วนได้ เสีย
1. สิ ทธิและควำมเท่ ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการเคารพในสิ ทธิ และตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้
1.1. สิ ทธิในการได้รับใบหุน้ และสิ ทธิการโอนหุน้
1.2. สิ ทธิ ในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนิ นงาน นโยบายการบริ หารงานของบริ ษทั อย่าง
สม่าเสมอและทันเวลา
1.3. สิ ทธิ ในการรับส่ วนแบ่งกาไรร่ วมกันอย่างเท่าเทียม
1.4. สิ ท ธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น แสดงความเห็ น ให้ขอ้ เสนอแนะ และร่ วมพิจารณา
ตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ
1.5. สิ ทธิ ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
อิสระ
นอกจากนี้ ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายยังได้รับสิ ทธิ อย่างเท่าเทียมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบริ ษทั
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำรประชุ มผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี ของบริ ษทั โดยคณะกรรมการมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันในการเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งในเรื่ องของการได้รับข้อสนเทศ สิ ทธิ ในการซักถามและการ
ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตระหนัก ถึ งความส าคัญ ของสิ ท ธิ ข องผูถ้ ื อหุ ้ น ในการมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ และสิ ทธิ ในการได้รับข้อสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อการตัดสิ นใจ
คณะกรรมการสนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการออกเสี ยงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ โดยในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการ
อิ ส ระอยางน้อย 1 คน เป็ นผูร้ ั บ มอบฉัน ทะแทนผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ ไม่ ส ะดวกเข้าประชุ ม และแจ้งไว้ใ น
หนังสื อนัดประชุม
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คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผูถ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้ซักถาม โดย
กรรมการมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบคาถามผูถ้ ือหุ น้ โดยพร้อมเพรี ยงกัน
คณะกรรมการจัดให้มีการการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงาน
การประชุ ม และจัดให้มีการจัดทารายงานการประชุ มให้เสร็ จสมบูรณ์และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม
2. บทบำทต่ อผู้มีส่วนได้ เสี ย
คณะกรรมการตระหนักถึ งสิ ท ธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
ภายใน ได้แก่ พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอก ได้แก่
ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการได้กากับดูแลให้
วางระบบการบริ หารจัดการที่ สามารถเชื่ อมัน่ ได้ว่าบริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
คณะกรรมการจัดให้มีการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามภารกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการ
ปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
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หมวด 3
กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่ งใส
คณะกรรมการมี นโยบายที่ จะเปิ ดเผยข้อมู ลและสารสนเทศทั้งทางการเงิ นและไม่ใช่ ทาง
การเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และผลประกอบการของบริ ษ ัท ที่ ตรงต่ อ ความเป็ นจริ ง
ครบถ้วน เพี ยงพอ สม่ าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็ นถึ งสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินที่แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งอนาคตของธุ รกิจของบริ ษทั
คณะกรรมการมี ห น้าที่ ก ากับ ดู แลให้ ก ารเปิ ดเผยข้อมู ล ของบริ ษ ัท เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด
คณะกรรมการจัดให้มีหน่ วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทน
บริ ษทั ในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ น้ และให้ความสะดวกแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทวั่ ไป
อย่า งเท่ า เที ย มกัน และด้ว ยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม รวมทั้ง การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ในเว็บ ไซต์บ ริ ษ ัท ที่
www.ncgroup.co.th ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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หมวด 4
กำรควบคุมและบริหำรควำมเสี่ยง
1.

กำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั้ง ในระดับ บริ ห ารและระดับ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้กาหนดภาระ หน้าที่ อานาจการดาเนินการของผูป้ ฏิบตั ิงานและ
ผูบ้ ริ หาร ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุ มดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิ ด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ผูค้ วบคุ มและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิ ด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
บริ ษทั มีฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทา
คู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิงานหลักและ
กิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริ ษทั การปฏิบตั ิการ การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด การตรวจสอบพิเศษได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฝ่ ายตรวจสอบและพัฒนา
ระบบ มีความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อย่างเต็มที่โดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในถู กกาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการให้ความสาคัญเกี่ ยวกับ การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก และได้มีการ
กาหนดและประเมินความเสี่ ยงของกิจการ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั ทั้งปั จจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้
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2.

กำรบริหำรควำมเสี่ ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 มีมติ
อนุมตั ิการกาหนดนโยบายด้านการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
- คณะทางานบริ หารความเสี่ ยงมี หน้าที่ รับ ผิดชอบ กาหนดนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงโดยรวม ซึ่ งต้องครอบคลุ ม ถึ งความเสี่ ย งที่ ส าคัญ และจัดท าตารางการประเมิ น ความเสี่ ย ง
กาหนดดัชนี ช้ ีวดั ความเสี่ ยง รวมทั้งจัดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ ยงตามกระบวนการบริ หารความ
เสี่ ยงที่บริ ษทั ถือปฏิบตั ิ
- แผนงานบริ ห ารความเสี่ ย งจะต้อ งสอดคล้อ งกับ นโยบายและกลยุท ธ์ ที่ บ ริ ษ ัท
ก าหนด โดยสามารถประเมิ น ติ ด ตาม และดู แลปริ ม าณความเสี่ ย งของบริ ษ ัท ให้ อ ยู่ในระดับ ที่
เหมาะสม
- ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริ หารความเสี่ ยง โดยรวมถึงประสิ ทธิ ผลของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด
- การปฏิ บ ัติตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ยงนี้ ต้องปฏิ บ ัติอย่างเคร่ งครั ด และ
ต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั

19

หมวด 5
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
คณะกรรมการรั บ ทราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ แ ละค วามรั บ ผิ ด ชอบว่ า ต้ อ งใช้ ค วามรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรมในการ
ดาเนิ นธุ รกิจ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
ส าคัญ โดยบริ ษ ัท จัดท าข้อพึ งปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ ห าร และ
พนักงาน เพื่ อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ตามภารกิ จของบริ ษทั ด้วย
ความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม รวมทั้งการกาหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้กาหนดข้อบังคับเกี่ ยวกับการทางานเพื่อให้พนักงานทัว่ ไปยึดถื อ
เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุ จริ ต ซึ่ งในข้อบังคับ ดังกล่ าวมี ก ารก าหนด
บทลงโทษ หากมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับ
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