
5�

คณะกรรมการบริษัท	 สหการประมูล	 จำกัด	(มหาชน)	 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส						

และสามารถตรวจสอบได้	ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น	ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย		

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ	The	Organization	for	Economic	Co-Operation	and	Development	(OECD	Principles	of	

Corporate	Governance)	ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง	5	หมวด	ได้แก่	สิทธิของผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	บทบาทของ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	เป็นแนวทางปฏิบัติ	โดยได้รับความเห็นชอบ	และ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2558	โดยให้มีผลนับจากวันอนุมัติเป็นต้นไป	

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้	

	

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ	 ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ	 และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์	

เช่น	สิทธิในการซื้อ	ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ	สิทธิในการที่จะได้

รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ	 สิทธิต่างๆ	 ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น	 สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของ			

บริษัทฯ	เช่น	การจัดสรรเงินปันผล	การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทาง

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นต้น	

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	 และส่งเสริมให้ผู้ถือ

หุ้นใช้สิทธิตามพื้นกฎหมายที่กำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ	และมีความมั่นใจในการลงทุน	

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	

ดังนี้		

	

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น   

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี	2558	บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ในวันศุกร์ที่	27	มีนาคม	2558	 เวลา	10.00	น.			

ณ	 ห้องประชุม	 บริษัท	 สหการประมูล	 จำกัด	 (มหาชน)	 เลขที่	518/28	 ซอยรามคำแหง	39	(เทพลีลา	1)	 แขวงวังทองหลาง							

เขตวังทองหลาง	 กรุงเทพมหานคร	10310	 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	81	 คน	 นับจำนวนหุ้นได้	430,229,813	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	

78.22	 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	 โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ	 กรรมการบริษัท	 และ

กรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น	8	 ท่าน	 รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน	

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม	 ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด	

โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้		

	

 ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.	 บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย	 มีโอกาส

เสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้	 โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ

คณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด	พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น	หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อ	 และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	 ทั้งนี้	 บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม						

การกำกับดูแลกิจการ 



รายงานประจำปี 2558 
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  �0

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม	พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ	และ

เอกสารประกอบการพิจารณา	 โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	(www.auct.co.th)	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน

พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม	 และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	 ในกรณีที่

มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม	 บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น	 ส่วนที่คณะกรรมการ

บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ	 บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ	

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี	2558	 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท					

แต่อย่างใด		

2.	 เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ

เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน		

3.	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 ระบุสถานที่	 วัน	 เวลา	 ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยราย

ละเอียด	 และเหตุผล	 ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ	 รายงานประจำปี	

รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา	 โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ	 ณ	 วันปิดสมุด

ทะเบียน	 เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม	14	 วัน	 และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	3	วันทำการต่อเนื่อง	3	วันติดต่อกันก่อนวันประชุม	ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุม	เอกสารประกอบการประชุม	รายงานประจำปี	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท	

(www.auct.co.th)		

4.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น	 หรือกรรมการ

อิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้	 โดยใช้

หนังสือมอบฉันทะ	ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ	ทั้งแบบ	ก.	ข.	 และ	ค.	พร้อมหนังสือเชิญประชุม	และสามารถ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทได้	 รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้	 และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ	 ทั้งนี้

หนังสือมอบฉันทะแบบ	ข.	เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้	

	

 ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น  

1.	 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย	 และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น	 โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ	 ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลง

ทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา	8.30	น.	ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ	2	ชั่วโมง	กรรมการบริษัท	ผู้บริหารทุกท่าน

รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน		

2.	 บริษัทได้นำระบบบาร์โค๊ด	 โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 มาใช้				

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น	 นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฏหมาย

เข้าร่วมประชุม	เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง	

3.	 จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ	เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้	

4.	 ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ	 ให้ที่ประชุม					

รับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม	

5.	 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม	 โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับ

ระเบียบวาระ	และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด	
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6.	 ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานของบริษัท	 ตลอดจนสอบถาม	 แสดงความคิดเห็นต่างๆ	 โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงาน

การประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้	

7.	 การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก	 โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ	1	Share	 :	1	Vote					

หรือ	1	หุ้น	มีคะแนน	1	เสียง		

8.	 ก่อนลงมติในวาระใดๆ	ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสังสัย	

9.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	

10.	 ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม	บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้ง	ที่มีผู้ถือหุ้น

เข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม	 โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่					

ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น	ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ	

11.	 ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกเสียง		

	

        ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น  

1.	 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม	 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์	 โดยได้แจ้งรายละเอียด						

การลงมติ	และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ	

2.		 บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ	 และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	

โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน	 และวิธีการนับคะแนน	 รวมถึงผลของคะแนน	 ทั้งเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	

และงดออกเสียง	 ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย	 โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ

บริษัท	(www.auct.co.th)	ภายใน	14	วันหลังการประชุม	ทั้งฉบับภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	

3.	 บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 เพื่อให้นักลงทุน	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้เกี่ยวข้อง	 และ				

ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์	 เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย	

ความคิดเห็น	 หรือคำแนะนำ	 สามารถติดต่อ	 “นักลงทุนสัมพันธ์”	 โทรศัพท์	02-9347344	 ต่อ	148	 หรือผ่านทางอีเมล	

ir@auct.co.th	และในทุกๆ	ความคิดเห็น	และคำแนะนำ	ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของ

บริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

ผู้ถือหุ้นทุกราย	ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร	รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย	หรือต่างชาติ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	รายย่อย	

ผู้ถือหุ้นบุคคล	 หรือ	 สถาบัน	 ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม	 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า										

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม	 เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับ

บริษัท		

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ	 เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น						

อย่างเท่าเทียม	ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน	



รายงานประจำปี 2558 
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  ��

 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  

ในปี	2558	บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	รายละเอียดดังนี้		

1.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ					

ในการประชุมสามัญประจำปี	ในปี	2558	บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 3	 เดือน	 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่	http://investor-th.union-auction.com/	

2.	 บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยเลือกสถานที่การคมนาคม

สะดวก	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง		

3.	 บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ	 รวมทั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ	ที่ใช้

ในการประชุม	 ขั้นตอนการออกเสียงมติ	 รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทาง	

Website	ของบริษัท	http://investor-th.union-auction.com/	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	1	เดือน	ก่อนวันประชุม	

4.	 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	14	วันก่อนวันประชุม	

5.	 การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2558	 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า	

6.	 การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้	 สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ	 แบบ	 ข	 ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือ						

เชิญประชุม	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางในการออกเสียงได้	นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อ

กรรมอิสระจำนวน	1	 ท่าน	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

เสียงแทน	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2558	ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย			

7.	 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง	 การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ	 บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ									

1	Share	:	1	Vote	หรือ	1	หุ้น	มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง	เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้		

8.	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2558	

ระเบียบวาระที่	5	 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วม

ประชุม	ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	ไม่เห็น	หรืองดออกเสียง		

	

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ  

         การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท  

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ	 ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน					

ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 และผู้ถือหุ้นสถาบัน	 ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	 และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่

บริษัทเปิดเผยช่องทางต่างๆ	มีดังนี้		

โทรศัพท์		 :	 02-9347344	ต่อ	148		

เว็บไซต์		 :	 www.auct.co.th	

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์		:	 investor@auct.co.th	



��

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก	 และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท	(Top	Management)	 จะป็น					

ผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท	 และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยัง					

บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง	 โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัย	 สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับ

อนุญาตกลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด	(รวม	 ถึงสื่อมวลชน	 นักวิเคราะห์)	 จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว	 โดยยึดหลัก

ปฏิบัติดังนี้		

1.	 ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์	 ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ	 ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	 เช่น	 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน	(Insider	

Trading)	โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภาย	ในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นในช่วงเวลา	1	เดือน

ก่อนการประกาศงบการเงิน	 หรือ	 ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ	 จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสาร

สนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว		

2.	 บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน	 และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย	

ได้แก่	 นายวรัญญู	 ศิลา	 รองกรรมการผู้จัดการและนางอัญชลี	 พรรคกลิน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี					

โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์	 นักลงทุน	 และบุคคลอื่นๆ						

ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน	ผลการดำเนินงาน	ฐานะของบริษัทและการดำเนินการใดๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัท		

3.	 หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ	ในช่วง

เวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา	1	 เดือน	(Quiet	Period)					

ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน		

		 ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่

ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ	 จนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได	้

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

	

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

3.1   การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน	 ได้แก่	 พนักงานและผู้บริหารของ

บริษัท	หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	เช่น	คู่แข่ง	คู่ค้า	ลูกค้า	เป็นต้น	โดยบริษัทฯ	ตระหนักดีว่า	การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์	 ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท	 ดังนั้นบริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและ					

ข้อกำหนด	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้มีความร่วม

มือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม	เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ	ตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้	

ผู้ถือหุ้น		 :	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่	ผู้ถือหุ้น	 โดยคำนึง

การเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว	รวมทั้งการเปิดเผย	ข้อมูลอย่างโปร่งใส	และเชื่อถือได้	

พนักงาน	 :	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ	 จึงมุ่งมั่นให้การ

สนับสนุน	ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แก่บริษัทฯ	บริษัทฯ	มีความเอาใจใส่

และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการและยึดเมตตาธรรม						

ในการดูแลพนักงาน	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	 มีการทำงานเป็นทีม	

และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน	

คู่แข่ง		 :	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม	 โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ

แข่งขัน	



รายงานประจำปี 2558 
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  ��

คู่ค้า	 :	 บริษัทฯ	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต	 โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ ให้ไว้กับคู่ค้า							

อย่างเคร่งครัด	โดยคำนึงถึงผลประโยชน์	ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค	

ลูกค้า	 :	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี	 โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ	 เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	 พร้อมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ	 ตามสัญญากับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและมี

การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า	 รวมถึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าไว้							

อย่างชัดเจน	

เจ้าหนี้	 :	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติ

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

สังคม	 	:	 บริษัทฯ	 จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือข้อบังคับต่างๆอย่างครบถ้วนและส่งเสริม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	และไม่ก่อปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่สังคม	

ทั้งนี้	 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับ					

การดูแลอย่างดี	

	

3.2   การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

	บริษัทฯ	 มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล			

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ	 ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณา						

ข้อร้องเรียน	ผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้	

จดหมาย เลขานุการบริษัท 

   บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

          เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  

        แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

เว็บไซต์   http://www.auct.co.th 

โทรศัพท์   : (662)-934-7344-8 

โทรสาร  : (662)-935-6202 

สำหรับพนักงาน	 สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง	E-mail	 ในระบบ					

ของบริษัทฯ	

	

3.3    ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ	 มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ	 มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง	

ครบถ้วน	 ทันเวลา	 แก่นักลงทุน	 สื่อมวลชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ	 โดยใช้สื่อหลากหลาย	 เช่น	 เอกสารเผยแพร่	

หนังสือพิมพ์	วิทยุ	 โทรทัศน์	การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่างๆ	รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์	และอีเมล์	ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูล

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย	
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3.4   งานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ	 มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์	 ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน	 ผู้ถือหุ้น			

รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่สนใจทั่วไป			

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์	

ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 

           เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)  

             แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

Email  investor@auct.co.th 

เว็บไซต์ http://www.auct.co.th 

โทรสาร (662)-935-6202 

นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7344-8 

	

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและ

ข้อมูลทั่วไป	 ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย					

ของบริษัทฯ	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ	 ให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 และสาธารณชนได้รับทราบอย่าง				

เท่าเทียมกัน	 เพื่อทำให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเช้าใจในบริษัทฯ	 อย่างถูกต้อง	 โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ							

คือ	http://www.auct.co.th	

	

4.1   การรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ	 และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี	 งบการเงิน

ดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง

สม่ำเสมอ	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน	 ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของ

รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

	

4.2 การทำรายการของกรรมการ 

1)	 บริษัทฯ	กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น	การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง	

2)	 บริษัทฯ	กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	

3)	 บริษัทฯ	กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความ				

มุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ	 และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ	 โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	 เป้าหมาย	ตลอดจน

กำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตาม	 นโยบายที่กำหนดไว้	 ภายใต้กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น							

ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์		โปร่งใส	ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี		

ปัจจุบัน	 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน	7	 ท่าน	 ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	3	 ท่าน	 ซึ่งจะทำการให้เกิดการถ่วงดุล				

ในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ตามเกณฑ์	 ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด	

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ	 กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี	 กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม							

ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะต้อง					

ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก	 ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการ

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง	 อย่างไรก็ตาม	 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

ก็ได้	

นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	3	 ชุด	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร						

ความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ	ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด	

บริษัทฯ	 ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย	 คณะกรรมการบริษัท			

ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย	 ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของ

บริษัทในด้านต่างๆ	 ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด	 ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท	 และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน	

โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด	

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	 ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและ

ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ	 รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	 	 รวมทั้งจัดทำการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

รายงานประจำปีของบริษัทฯ	ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด	

	

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท	 ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้	 ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย	 และมีภาวะผู้นำ	 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ	 โดย

คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 กลยุทธ์	 นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ	 และกำกับดูแล			

การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

	

5.2.1 นโยบายการกำกับดูแล		

บริษัทฯ	ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวน

นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำตามความเหมาะสม	 นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ	

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 บริษัทฯ	 จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ	 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ



��

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	กำหนด

ทุกประการ	 โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี							

(แบบ	56-1)	 พร้อมทั้งนโยบาย	 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน	 รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ	

ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	 ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย						

รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป	

	

5.2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัทฯ	 ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ	 ฝ่ายบริหาร	 และพนักงาน	 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	และเที่ยงธรรม	ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ	ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	สาธารณชนและสังคม	รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ	

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 รวมถึงให้มีการปฏิบัติ

ตามแนวทางดังกล่าว	

	

5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ	

และสมเหตุสมผล	 พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า				

การตัดสินใจใดๆ	 ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่

มีความเกี่ยวข้อง	 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เท่านั้น	 และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง				

ผลประโยชน์	 โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา	 ต้องแจ้งให้บริษัทฯ	 ทราบถึงความสัมพันธ์

หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว	และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน	รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ	

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และรายการที่มีความขัดแย้งทาง				

ผลประโยชน์	 ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน	 รายงาน

ประจำปี	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี	(แบบ	56-1)	ด้วย	

	

5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร	และระดับปฏิบัติงาน	และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้น

และสินทรัพย์ของบริษัท	 บริษัทฯ	 จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน	 โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 และได้กำหนดภาระหน้าที่	 อำนาจการดำเนินการ

ของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ติดตามควบคุม	

และผู้ประเมินผลออกจากกัน	พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	ให้เกิดประโยชน์	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ

ภายในให้มีความเหมาะสม	 และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและ					

การใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
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เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก	

(Outsource)	 เพื่อทำหน้าที่สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ	 พร้อมทั้ง				

ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 เกี่ยวกับความ

เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน	

(Compliance	Control)	การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย	 	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ	มีระบบที่มีประสิทธิผล	ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับ

งบการเงินของบริษัทฯ	

	

5.2.5 การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ทำหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน	

และปัจจัยภายนอก	เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	

	

5.2.6 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน	 โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน	 และผู้สอบบัญชีมาประชุม

ร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส	 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ			

งบการเงินของบริษัทฯ	 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน	(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)					

ที่ปรากฏในรายงานประจำปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ				

บริษัทฯ	การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และไม่ใช่การเงิน	 ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วน	และสม่ำเสมอด้วย	

	

5.3. การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก	3	 เดือน	 และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น	

โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน	 และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม	 เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน

สามารถเสนอเรื่องต่างๆ	เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้	

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ประธานกรรมการบริษัท	 ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้

อย่างอิสระ	 โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม		

ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้ในการลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก	 โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง	 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่

เข้าร่วมประชุมและ/	หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	และถ้าคะแนนเสียงเท่านั้น	ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	

ทั้งนี้ในปี	2558	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น	6	 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง	 บริษัทฯ	 จะมอบหมายให้เลขานุการ				

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง	 โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและ				

จัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	 โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุม

ครั้งถัดไป	รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ	เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง	
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5.4 วาระในการดำรงตำแหน่ง 

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท	ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	พ.ศ.	2535	ส่วนกรรมการอิสระ

มีวาระการดำรงตำแหน่ง	3	 ปี	 ติดต่อกันได้ไม่เกิน	3	 วาระ	 เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนว่า	 กรรมการดังกล่าวได้กระทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 เป็นอย่างยิ่งและการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนด

มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป	ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้นด้วย	

	

5.5 ค่าตอบแทน 

บริษัทฯ	 มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม	 โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด						

ค่าตอบแทน	 ทำหน้าที่	 โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	 และความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน	 รวมถึงความ

เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน	 โดยบริษัทฯ	 ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทน

ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	 เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี

คุณภาพไว้	 ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ			

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้	บริษัทฯ	จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	และได้ผ่านการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	

	

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ		

เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่	 ฝ่ายจัดการจะ

จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ	 และ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้แก่กรรมการใหม่		

โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี	2558	มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	ได้แก่	

1.	 รศ.ดร.ไพบูลย์	 เสรีวิวัฒนา	

หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	12/2544	Thai	Institute	of	Directors	

หลักสูตร	Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	รุ่นที่	3/2014	Thai	Institute	of	Directors	

2.	 นายสุวิทย์	 ยอดจรัส	

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	109/2014	Thai	Institute	of	Directors	

หลักสูตร	Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	รุ่นที่	3/2014	Thai	Institute	of	Directors	

3.	 นายเทพทัย		 ศิลา	

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	100/2013	Thai	Institute	of	Directors			

หลักสูตร	Risk	Management	Committee	Program	(RMP)	รุ่นที่	3/2014	Thai	Institute	of	Directors	

4.	 รศ.ดร.เสาวณีย์	 ไทยรุ่งโรจน์	

หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	21/2002	Thai	Institute	of	Directors	

5.	 รศ.ดร.มนตรี		 โสคติยานุรักษ์	

หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	69/2008	Thai	Institute	of	Directors	
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6.	 นายศราวุธ		 	จารุจินดา	

หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	31/2003	Thai	Institute	of	Directors	

7.	 นายวรัญญู		 	ศิลา	

หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	166/2012	Thai	Institute	of	Directors	

8.	 นางอัญชลี	 พรรคกลิน	

CFO	Current	Issue,	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

9.	 นายรุ่งพันธ์	 ซาลลี	

Anti-Corruption	:	The	Practical	Guide	(ACPG)	

	

5.8 การรายงานข้อมูล 

1)	 คณะกรรมการ	 มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง

ตามความเป็นจริง	 ครบถ้วนโปร่งใส	 มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน	 ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน	

แนวโน้มในอนาคต	ตลอดจนผลสำเร็จ	และอุปสรรคของกิจการ	

2)	 คณะกรรมการมีความเข้าใจ	และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี	

3)	 คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของ

กิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี	ควบคู่กับงบการเงิน	และรายงานของผู้สอบบัญชี	โดยครอบคลุมถึง	

3.1)	 การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย	 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ	 ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน	

เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน	และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง	และสมเหตุสมผล	

3.2)	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอเพื่อจะ

ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	หรือมีการดำเนินการ

ที่ผิดปกติ	

3.3)	 คำยืนยันว่าบริษัทฯ	 ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ

โดยสม่ำเสมอ	ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ	

	

5.9 แผนการสืบทอดตำแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร	 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า	

บริษัทฯ	มีผู้บริหารที่มีความรู้	ความสามารถ	สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต	ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา

ไว้อย่างเป็นระบบ	

	

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ	 ปีละ	1	 ครั้ง	 โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป		
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5.11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน	 ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ	 เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ						

ความคาดหวังที่บริษัทฯ	 มีต่อบทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบของกรรมการ	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ				

ของบริษัทฯ	 ตลอดจนสร้างความรู้	 ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	โดยทั้งนี้ในปีที่	2558	บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่	

	

5.12 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ	 ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	 ดำรงตำแหน่งกรรมการ	 หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอื่น					

ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัทฯ	

	

5.13 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท	 โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูล						

ที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจาก						

ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง	ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร	 ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน	

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกสัปดาห์	

	

5.14 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เป็นข้อมูล				

พื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง					

จัดทำแบบรายงานดังกล่าว	 และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ	 รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความ					

ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หากมีการเปลี่ยนแปลง	 ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบ							

การเปลี่ยนแปลงนั้น		

	

5.15 การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน	 บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร	 ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ	บริษัท	 สหการประมูล	 จำกัด	(มหาชน)	 จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ตามมาตรา	59	 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำการนับจากวันที่ซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอน	รวมทั้งมีหน้าที่

ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น	 /	 ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป	

โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายใน

เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	45	 วันตั้งแต่						

วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 คือ	 ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูล

ภายในไปใช้ในทางมิชอบ	ทั้งนี้	ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		

	



รายงานประจำปี 2558 
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  ��

5.16 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ	มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ส่วนตน	รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์	ดังนี้	

-	 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์ของตน	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ	 ต่อ	 สำนักงาน	 ก.ล.ต.	 ตาม	 มาตรา	59	 และบทกำหนดโทษตามมาตรา	275	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535		

-	 บริษัทฯ	 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง	 และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ต่อสำนักงาน	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วันทำการ

ถัดจากวันที่ทำรายการ	และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ	ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน	ก.ล.ต.	

-	 บริษัทฯ	มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ	

ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย	30	 วัน

ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน	 และควรรอคอยอย่างน้อย	24	 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผย

ข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว	รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	

-	 หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน	 บริษัทฯ	 กำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะ						

แห่งความผิด	 และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ	ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ	 ตัดค่าจ้าง	

พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง	 หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม	 บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ	 ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ	 หรือผู้ถือหุ้นได้รับความ				

เสื่อมเสียและเสียหาย	โดยบทลงโทษสูงสุด	คือ	การให้ลาออกจากบริษัทฯ	




