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การก�ากับดูแลกิจการ

1. นโยบายเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ (Corporate 
    Governance)
กลุม่บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ว่ีา
เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการ 
จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหา 
หลักการส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่าง
โปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบได้เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิาร
องค์กรท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ 
เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการส�าคัญตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จ�ากัดเฉพาะสิทธิที่
กฎหมายก�าหนดไว้ ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่ง
ก�าไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ 
การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งต้ัง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบ
บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก�าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการ
อนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

หมวดที ่2 กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั (The Equitable 
Treatment of Shareholders)
บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู ้ถือหุ้น 
รายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและ 
เป็นธรรม 

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม โดยในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้ค�านึงถึงสิทธ ิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยก�าหนดนโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้ม ี
ส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ รวมถึงพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม 
และชุมชน ตลอดจนก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and 
Transparency)
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลู
อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

หมวดท่ี 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities 
of the Board of Directors)

(1) โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
 คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมกีรรมการ

อสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดและมจี�านวน
กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
สาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซ่ึงเก่ียวข้องและ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ  
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(2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย จ�านวน 4 ชดุ 

ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือกล่ันกรองการด�าเนินงานภายใต้ขอบเขต
อ�านาจหน้าท่ีทีก่�าหนดไว้ อนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน
ของคณะกรรมการบริษัท 

(3) บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
(3.1)  นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่ง

มาตรฐานระดับสูงของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดย
ยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้น�าหลักจรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ ซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจมาใช้และ 
ถือปฏิบัติเรื่อยมา 

(3.2)  จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และก�าหนดให้กรรมการ  
ผู ้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร ่งครัด รวมทั้งได ้
ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจ

(3.3) ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 การท�ารายการระหว่างบรษิทัฯ กบับคุคลใดทีเ่กีย่วโยงกนัอนัอาจ

น�ามาซึง่ผลประโยชน์ทีขั่ดแย้งกนัได้นัน้ จะต้องผ่านการพจิารณา

อย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการ
ระหว่างกันที่ส�าคัญการเข้าท�ารายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของรายการตามข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ 
ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่เข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

(3.4)  ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบการควบคุมภายใน 

ที่ มีประสิทธิผลโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให ้
คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ  
มรีะบบการควบคมุภายใน (ในด้านต่าง ๆ  5 องค์ประกอบ คอื ด้าน 
องค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการ
ควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ด้านระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม) ที่เพียงพอและ
รายงานคณะกรรมการบริษัท

(3.5) ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส
 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการด�าเนินการท่ีชัดเจน 

กับผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ ในหัวข้อร้องเรียนทุจริต (www.sermsang.com)  
หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ก�าหนดให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ เพือ่ให้
รายงานต่อกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
เพือ่ให้มกีารตรวจสอบข้อมลูตามกระบวนการทีบ่รษัิทฯ ก�าหนด
ไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ
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(3.6)  ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้
ฝ่ายจัดการเป็นผู ้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะ
กรรมการทราบเป็นประจ�า 

(3.7)  กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย และ/หรือ 
บริษัทร่วม

 ในการก�ากับดูแลกิจการการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ Holding 
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการก�าหนดแนวทาง
การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้
ในนโยบายการลงทุน การก�ากับดูแลการด�าเนินงานและการ
บริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลที่ได้รับ 
มอบหมายซ่ึงเป็นผู ้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ  
เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของบรษิทัฯ เพือ่ก�ากบัดูแลการบรหิาร
จดัการและรายงานผลการด�าเนนิงานให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัททราบเป็นรายไตรมาสโดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ  
ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
อย่างน้อยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิทั 
ดังกล่าว นอกจากนั้น การก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและการ 
ออกเสียงในวาระท่ีส�าคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

2. โครงสร้างกรรมการของบรษิทัฯ
โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อยร่วมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้มีการอนุมัติ ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน เช่น
 
ขอบเขต อ�ำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 
บรษัิทฯ ด้วยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สัตย์สจุรติ

2) พิจารณาก�าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด�าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดท�า

3) ก�ากบัดแูลการบรหิารงานและผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ

บริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ 
หรอืบคุคลใดๆ ซึง่ได้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีด่งักล่าว เพือ่ให้เป็น
ไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ก�าหนด

4) ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ 
บรษิทัร่วมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการด�าเนนิงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ 

5) ด�าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  
น�าระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัด
ให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

6) จัดให้มีการท�างบดุล และงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษทัฯ และบรษิทัย่อย และลงลายมอืช่ือเพือ่รับรองงบการเงนิ 
ดังกล่าว เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7) พจิารณาให้ความเหน็ชอบการคัดเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอ ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8) จดัให้มนีโยบายเก่ียวกับการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภิบาล
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เช่ือมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม

9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติ 
ต้องห้ามตามทีก่�าหนดในพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าด�ารง
ต�าแหน่ง ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจาก
ออกตามวาระ และพจิารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ และการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10) แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด 
และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

11) พิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้

12) พจิารณาแต่งตัง้ผูบ้รหิารตามค�านยิามทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้ งพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ�าเป็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร
สัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกับหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ
และผู้บริหารนั้น

15) ดแูลการปฏบิตังิานของกลุม่บรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ
และปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน  
4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ 

17) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน
18) จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการ

จัดท�าและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ
บรษิทัย่อยในรอบปีทีผ่่านมา และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่
พิจารณาและอนุมัติ

19) ก�ากับและดูแลการบริหารจัดการและการด�าเนินงานต่างๆ ของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
ในบรษิทัย่อย คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะต้องด�าเนนิการเพือ่ให้
มั่นใจได้ว่ากรรมการในบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้ง
โดยบรษิทัฯ รบัทราบและจะปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ 
กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การท�ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�าคัญ เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)
กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าบรกิารอืน่ (Non-Audit Fee) 
กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวน 601,000.2 บาท และส�าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 491,318.62 บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)

บริษัทฯ 
บริษัทย่อย

1,280,000.0
1,972,317.8

2,045,000.0
3,653,300.0

รวม 3,252,317.8 5,698,300.0
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม
กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ 
กลุ่มบริษัทฯ ตั้งมั่นท่ีจะด�ารงตนให้เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่าง 
ที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ยนื และสามารถบรหิารกจิการให้เตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบั
ในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
รวมท้ังสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยค�านึงถึงผลกระทบในการด�าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน

จากการท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้
ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุม่บรษัิทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการดแูลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไว้ในคูม่อื
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)  โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า คูสั่ญญา ชมุชน 
สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์และการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญารวมถงึการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ   

2. นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน
กลุม่บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนกัถงึความส�าคญั
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้
มีการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิติัเพือ่ป้องกนัและต่อต้านปัญหาทจุริต
คอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้ทกุคนตระหนกัถงึพษิภยัของการทจุรติคอร์รปัชัน่ สร้างค่านยิมทีถ่กูต้อง 
และเพิ่มความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพ่ือให้การต่อต้าน 
ทจุรติคอร์รปัชัน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนีน้ี้
(1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการ

ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าที ่หรอืใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ ฝ่าฝืน
หลกักฎหมาย หลกัจรยิธรรม เพือ่แสวงหาผลประโยชน์อนัมคิวรได้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึง
ประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดที่ท�าธุรกิจกับ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น

(2) ก�าหนดหลักการส�าหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง 
ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทฯ  โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะ
รับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการ 
ให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่าง
สมเหตุสมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้อง
ตระหนกัอยูเ่สมอืนว่าการกระท�าหรอืไม่กระท�าใดๆ ต้องอยูภ่ายใต้
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

(3) ก�าหนดระเบียบจัดซ้ือจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ  
การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมี 
หลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการก�าหนดอ�านาจอนุมัติใน
แต่ละระดับอย่างเหมาะสม
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(4) มีการส่ือสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยัง 
หน่วยงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
อบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของกลุ ่มบริษัทฯ เพ่ือให ้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น

(5) ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารท่ี 
หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้พนักงานและผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง
สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย ทั้งน้ี จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้ง
เบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด 
เพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง
มีการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้ง
เข้ามา

(6) มกีารพฒันามาตรการการต่อต้านทจุรติและคอร์รปัชัน่ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้
มกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องหรอืสุม่เสีย่งต่อการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น และมีการจัดท�ามาตรการเพ่ือป้องกันอย่าง
เหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

3. นโยบายการเคารพสิทธิมนษุยชน
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความ
ต้องการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ท�าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลท้ังทางตรงและทางอ้อม ไม่แบ่งแยกถิ่นก�าเนิด  

เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล  
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิ
มนุษยชนภายในกลุ่มบริษัทฯ 
 
กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับ
ใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child 
Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ด้วยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ไม่เลอืกปฏบิตัิ 

4. นโยบายการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพ
แวดล้อมการท�างานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการ
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ 
ซึง่กนัและกนั ตลอดจนในด้านการดแูลพนกังาน กลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต ่
การสรรหาบคุลากร การพฒันาบคุลากร รวมทัง้มีการอบรมให้พนกังานอย่าง 
ต่อเนือ่ง มกีารก�าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดกิาร
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนกังานทกุคนมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้า มกีารเรียนรู้ในทกุระดบัขององค์กร 
และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการท�างานให้มีความเป็นมืออาชีพบน
สภาพแวดล้อมการท�างานที่เหมาะสม 
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5. นโยบายความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค
กลุ่มบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพ ด้วยกระบวนการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มี
เสถียรภาพขนานเข้ากับระบบส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ได้แก่ กฟผ. และผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเอกชน 
ในต่างประเทศ รวมไปถงึการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรของพนกังาน
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า

6. นโยบายการดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม
กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ 
สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัฯ มนีโยบายด้านการคุม้ครอง
สิง่แวดล้อม โดยทีผ่่านมากลุม่บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการ โดยค�านงึถงึ
ความปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อมในทกุกระบวนการทางธรุกจิ ตัง้แต่ขัน้ตอน
การพัฒนาโครงการ และการเริ่มด�าเนินการประกอบธุรกิจ

7. นโยบายการร่วมพฒันาชุมชนหรอืสังคม
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ  
จะมุง่มัน่ในการพฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคณุภาพชวีติของสงัคม และ
ชุมชนอันเป็นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้ังอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการ
เตบิโตของกลุม่บรษิทัฯ  ซึง่เป็นหนึง่ในจรรยาบรรณการด�าเนนิธรุกิจของ
กลุ่มบรษิทัฯ เช่น ในข้ันตอนการออกแบบพืน้ทีโ่ครงการของกลุม่บรษิทัฯ 
ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนออกแบบการก่อสร้างโครงการ
ของกลุ่มบริษัทฯ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อระบบการระบายน�้าเพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชุนในท้องถิ่น

กลุ ่มบริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชน 
ใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม�่าเสมอ โดยด�าเนิน
โครงการต่างๆ ที่ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและ
สังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

8. นโยบายการมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จากการ 
   ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและผู้มี 
    ส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะน�าแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับ
ใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์และความ
สามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะส�ารวจ
กระบวนการต่างๆ ของธุรกิจท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา 
พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท�างาน เพื่อพัฒนานวัตกรรม และ
สร้างโอกาสในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ ควบคู่กบัการสร้างผลก�าไรและ
การเตบิโตของธรุกจิอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ในกรณทีีก่ลุม่บรษิทัฯ มกีาร
ด�าเนินการ และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ และ
ความสามารถในการแข่งขนัต่อธรุกิจ และสงัคม กลุม่บรษิทัฯ จะเปิดเผย 
นวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
กระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม




