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ส่วนที่ 2  :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุน้ 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 (1) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 6,335,808,993 บาท  เรียกช าระแล้ว  5,279,840,848  บาท  แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ 5,279,840,848 หุ้น    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 
 (2) ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญเช่น หุ้นบุรมิสิทธิ ให้

อธิบายลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ เช่น จ านวน มูลค่า และสิทธิและเง่ือนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ เป็น
ต้น 

- ไม่มี - 
7.2  ผู้ถือหุ้น 
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้น ท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม  พ.ศ. 2560) 
 

รายชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

1.กลุ่มครอบครัวกรรณสูต   
1.1 นายเปรมชัย  กรรณสูต  785,494,526 14.877 
1.2 นางนิจพร  จรณะจิตต์  371,698,140 7.040 
1.3 น.ส. ปราชญา  กรรณสูต 38,839,766 0.736 
1.4 นายธรณิศ  กรรณสูต 28,210,960 0.534 
1.5 น.ส.วลัยทิพย์  จรณะจิตต ์ 50,414,391 0.955 
1.6 น.ส. จิตราพรรณ  จรณะจิตต์ 50,614,391 0.959 
1.7 นางปรียา  กรรณสูต  1,846,774 0.035 
1.8 นายปิยชัย  กรรณสูต 27,303,438 0.517 
1.9 น.ส.ชไมมาส  กรรณสูต 25,802,681 0.489 
1.10 นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 19,405,680 0.368 
1.11 นายพรรษา  เริงพิทยา 10,602,718 0.201 
1.12 น.ส. ชญาพร  เริงพิทยา 14,548,732 0.276 
1.13 นางอรเอม  เทอดประวตัิ 23,845,500 0.452 
1.14 บริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด1 34,680,000 0.657 
2.กลุ่มวชิรพงศ์   
2.1 นายวิชัย  วชิรพงศ์ 258,455,100 4.895 
2.2 น.ส.กชกร  วชริพงศ์  1,300,000 0.025 
2.3 น.ส.หทัยชนก  วชิรพงศ์ 3,220,000 0.061 
2.4 นางวลัยพร   สมภักดี    61,485,200 1.165 
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รายชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถือหุ้น (%) 

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด   168,042,613 3.183 
4. นายเจษฎา  เลิศนันทปัญญา 144,865,500 2.744 
5. นายประวิตร   พันธส์ายเชือ้ 78,152,400 1.480 
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY    63,262,733 1.198 
7. CHASE NOMINEES LIMITED 52,635,515 0.997 
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD. 49,876,925 0.945 
9. นายไชยา  สกุลชัยวาณิชย ์ 45,004,150 0.852 
10. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร    39,000,000 0.739 

 
หมายเหตุ   1 บริษัท ซ.ีพี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  มีผูถ้ือหุ้นประกอบด้วย  

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น % 
1.นายเปรมชัย  กรรณสูต 14,360 2.87 
2. นางคณิตดา  กรรณสูต 12,500 2.50 
3. นายปีติ  กรรณสูต 75,000 15.00 
4. น.ส.ปราชญา  กรรณสูต 75,000 15.00 
5. นายธรณิศ   กรรณสูต 75,000 15.00 
6. นางนิจพร  จรณะจิตต ์ 1,860 0.37 
7. นายยุทธชัย  จรณะจิตต ์ 25,000 5.00 
8. น.ส.วลัยทิพย์  จรณะจิตต์ 25,000 5.00 
9. น.ส. จิตราพรรณ  จรณะจติต์ 25,000 5.00 
10. นางพิไลจิตร  เริงพิทยา 1,860 0.37 
11. นายพรรษา  เริงพิทยา 25,000 5.00 
12. น.ส. ชญาพร  เริงพิทยา 25,000 5.00 
13. นางอรเอม  เทอดประวัติ 1,860 0.37 
14. นายอรรถพงศ์  เทอดประวัติ 35,500 7.10 
15. นายจิตรพงศ์  เทอดประวตัิ 35,500 7.10 
16. นายปิยชัย  กรรณสูต 22,430 4.49 
17. น.ส.ชไมมาส กรรณสูต 22,430 4.49 

รวม 498,300 99.66 
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรอืการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

- ไม่มี – 
 

7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
1.ตั๋วแลกเงิน 
สัญลักษณ์ มูลค่า 

ท่ียังไม่ไถ่ถอน 
(ล้านบาท) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

หลักประกัน อายุตั๋วแลกเงิน 
(วัน) 

การจัดอันดบั 
เครดิตตราสารหนี ้

ITD17105A 75.00 5 ม.ค. 2560 ไม่มี 91 ไม่มี 
ITD17126A 50.00 26 ม.ค. 2560 ไม่มี 91 ไม่มี 
ITD17202A 100.00 2 ก.พ. 2560 ไม่มี 268 ไม่มี 
ITD17209A 40.00 9 ก.พ. 2560 ไม่มี 91 ไม่มี 
ITD17209B 70.00 9 ก.พ. 2560 ไม่มี 91 ไม่มี 
ITD17209C 30.00 9 ก.พ. 2560 ไม่มี 92 ไม่มี 
ITD17216A 100.00 16 ก.พ. 2560 ไม่มี 268 ไม่มี 
ITD17224A 20.00 24 ก.พ. 2560 ไม่มี 269 ไม่มี 
ITD17316A 70.00 16 มี.ค. 2560 ไม่มี 91 ไม่มี 
ITD17405A 120.00 5 เม.ย. 2560 ไม่มี 181 ไม่มี 
ITD17424A 150.00 24 เม.ย. 2560 ไม่มี 270 ไม่มี 
ITD17502A 120.00 2 พ.ค. 2560 ไม่มี 270 ไม่มี 
ITD17714A 100.00 14 ก.ค. 2560 ไม่มี 269 ไม่มี 
ITD17808A 30.00 8 ส.ค. 2560 ไม่มี 270 ไม่มี 
ITD17829A 60.00 29 ส.ค. 2560 ไม่มี 270 ไม่มี 
ITD17829B 60.00 29 ส.ค. 2560 ไม่มี 270 ไม่มี 
ITD17922A 120.00 22 ก.ย. 2560 ไม่มี 268 ไม่มี 

 
2.หุ้นกู้ระยะยาว 

สัญลักษณ์ มูลค่า 
ท่ียังไม่ไถ่ถอน 

(ล้านบาท) 

วันครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

หลักประกัน อายุหุ้นกู้ 
(ปี) 

การจัดอันดบั 
เครดิตตราสารหนี้  

ครั้งล่าสุด 
28 ต.ค. 59 

ITD172A 200.00 27 ก.พ. 2560 ไม่ม ี 2 BBB- 
ITD17NA 300.00 29 พ.ย. 2560 ไม่ม ี 2 BBB- 
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  ITD196A(1) 6,000.00 26 มิ.ย. 2562 ไม่ม ี 5 BBB- 
ITD199A 200.00 17 ก.ย. 2562 ไม่ม ี 3 BBB- 
ITD209A 3,500.00 22 ก.ย. 2563 ไม่ม ี 5 BBB- 
ITD216A 3,500.00 8 มิ.ย. 2564 ไม่ม ี 5 BBB- 

 
หมายเหตุ  
(1) หุ้นกู้ ITD196A บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

 
3.หุ้นกู้ระยะสั้น 
บริษัทฯ  ไม่มีภาระหนี้คงค้างจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัทฯ   มีนโยบายที่จะเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลให้
ผู้ถือหุ้นแต่ละปีโดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนนิงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัทฯอย่างมีสาระส าคัญ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปนัผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย  โดยมิได้ก าหนดอัตราการ
จ่ายเงินปันผลที่แน่นอน หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ  และได้ตั้งส ารองตามกฎหมายแล้ว 
คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจา่ยเงินปันผลเปน็กรณีไป  ยกเว้น บรษิัท ไทยมารุเคน จ ากัด  ท่ี
ได้ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้แลว้ กล่าวคือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิก่อนหักภาษี   
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8. โครงสร้างการจัดการ  
กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทฯ ปฏิบัติหนา้ที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  และผู้ถือหุ้นโดยมีโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจน  ถ่วงดุล  และสามารถตรวจสอบได ้โดย  

1. คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏบิัต ิ
 หน้าที่ได้  
2. โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ ต้องมีการตรวจสอบและถ่วงดลุกันอย่างเพียงพอโดย  

ก. มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระ  โดยมีหน้าที่ใน 
 ลักษณะเดียวกับที่ก าหนดในขอ้บังคับ ต.ล.ท. และมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจะสอบทานความ 
 น่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมท้ังท าหน้าท่ีอื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้ 
ข. มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการและประธานบริหารท่ีชัดเจน ตามรายละเอียดท่ีได้ 
 เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการแล้ว 

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน ดังนี้  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ 
  จ านวนคร้ัง 

การประชุม 
จ านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม  ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  

4 4 

2. นายเปรมชัย กรรณสูต  กรรมการ 4 4 
3. นางนิจพร จรณะจิตต์  กรรมการ 4 4 
4. นายไผท ชาครบัณฑิต  กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 4 

5. นายธวชัชัย สุทธิประภา  กรรมการ 4 4 
6. นายวลิเลี่ยม ล ี เซนท์กราฟ   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 4 4 
7. นายปีติ  กรรณสูต  กรรมการ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4 4 

8.นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  กรรมการอิสระ  4 4 
9. นายธรณิศ กรรณสูต  กรรมการ 4 4 
10. นายเกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ  4 3 
11.ศ.ดร.มิ่งสรรพ ์ ขาวสอาด* กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 4 1 
หมายเหต ุ  * ได้รับการแต่งตั้ง จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/9/2559 เมื่อวันท่ี  9 กันยายน พ.ศ. 2559 
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8.2  ผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วย กรรมการบริหารจ านวน 19 
ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร 
2. นางนิจพร จรณะจิตต ์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
4. นายธวชัชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
5. นายอนันต์     อัมระปาล รองประธานบริหารอาวุโส  
6. นายทวีศิลป์    พัฒนกิจจ ารูญ รองประธานบริหารอาวุโส 
7. นายชาติชาย     ชุติมา รองประธานบริหารอาวุโส 
8. นายวิรัช    ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส 
9. นายสุเมธ   สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส 
10. นายปิยชัย    กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 
11. นายปีต ิ กรรณสูต  รองประธานบริหารอาวุโส 
12. นางสาวปราชญา กรรณสูต  รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการ 
  รองประธานบริหารอาวุโส 
13. นายสมภพ    พินิจชัย  รองประธานบริหารอาวุโส 
14. นายวรวุฒ ิ หิรัญยไพศาลสกุล  รองประธานบริหารอาวุโส 
15. นายประสิทธิ ์ รัตนารามิก  รองประธานบริหารอาวุโส 
16. นายธรณิศ กรรณสูต  รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร 
17. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์  รองประธานบริหาร 
18. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา รองประธานบริหาร 
19. นายประเสริฐ เสนาะ รองประธานบริหาร 
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 ผูบ้ริหารตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีผู้บริหารตามประกาศฯ  จ านวน 20 ท่านดังมีรายชื่อต่อไปนี้   

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชัย กรรณสูต  ประธานบริหาร 
2. นางนิจพร จรณะจิตต์  กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบัณฑิต  กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
4. นายธวชัชัย สุทธิประภา  กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 

5. นายอนันต ์ อัมระปาล  รองประธานบริหารอาวุโส 

6. นายทวีศิลป ์ พัฒนกิจจ ารูญ  รองประธานบริหารอาวุโส 

7. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวุโส 

8. นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส 

9. นายปิยชัย กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 

10. นายปีต ิ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส 
11. นางสาวปราชญา กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยกรรมการรอง 
  ประธานบริหารอาวุโส 
12. นายชาติชาย   ชุติมา   รองประธานบริหารอาวุโส  
13. นายสมภพ พินิจชัย     รองประธานบริหารอาวุโส 
14. นายวรวุฒ ิ หิรัญยไพศาลสกุล   รองประธานบริหารอาวุโส 
15. นายประสิทธิ ์ รัตนารามิก   รองประธานบริหารอาวุโส 
16. นางสาวกาญจนา   เจริญยศ รองประธานบริหาร (ฝ่ายบัญชี) 
17. นายธรณิศ กรรณสูต รองประธานบริหารอาวุโส และผู้ช่วยประธานบริหาร 
18. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์  รองประธานบริหาร 
19. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา  รองประธานบริหาร 
20. นายประเสริฐ เสนาะ  รองประธานบริหาร 

 
 

ท้ังนี้แผนภาพโครงการการบรหิารจัดการภายในบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยู่ในหน้าท่ี 66 พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ 
คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การท างานของกรรมการและผู้บริหารของบรษิัทฯ  รวมท้ังรายชื่อกรรมการในบริษัท
ย่อยทุกแห่งในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจ าปีนี้ (เอกสารแนบ 1 และ 2 ตามล าดบั )  
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8.3 เลขานุการบริษัท    
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 5/6/2551 เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบรษิัทฯได้มีการ

แต่งตั้ง นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบรษิทั ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 
2551) เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติ
ดังกล่าว ดแูลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทฯเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติ การจัดท าและเก็บรกัษา
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

พร้อมกันนี้ ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ใน
เอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการประจ าปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชดุที่ 3) 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ  และผู้บริหาร  
 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร บรษิัทฯ  ได้ก าหนดนโยบาย และกระบวนการท่ีชัดเจนและ
โปร่งใสดังนี้ 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯได้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูง

เพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯต้องการ ส าหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เปน็กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนัน้ จะได้รบัค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น หลังจากท่ีก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสี่ยงแลว้  บริษัทฯจะมีการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติในขัน้สุดทา้ย 

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผล

การด าเนินงานของบรษิัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิารแต่ละท่าน 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  
(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง ณ วนัที่ 31 

ธันวาคม   พ.ศ. 2559 
รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ค่าตอบแทน (บาท/ปี) 

กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ  
( รวมค่าตอบแทนพิเศษ)  

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง  

(ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง
เฉพาะครั้งที่มาประชุม ) 

1. ดร. ไกรศร จิตธรธรรม          750,000 535,000 30,000 
2. นายเปรมชัย กรรณสูต 580,000   
3. นางนิจพร จรณะจิตต ์ 580,000   
4. นายไผท ชาครบัณฑิต 580,000  20,000 
5. นายธวชัชัย สุทธิประภา 580,000   
6. นายวลิเลี่ยม ล ีเซนท์กราฟ 580,000 415,000  
7. นายปีติ กรรณสูต 580,000  10,000 
8. นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์   (1) 580,000 262,500  
9. นายธรณิศ   กรรณสูต   580,000   
10.นายเกริก วณิกกุล  580,000   
11.ศ.ดร.มิ่งสรรพ ์ ขาวสอาด (1) 193,333 131,333  

รวม 6,163,333 1,343,833 60,000 
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หมายเหตุ   
 (1)  ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั้งท่ี  4/9/2559  ซึ่งประชมุเมื่อวันท่ี  9   กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มติแต่งตั้ง ศ.ดร. 

มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด   ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติรบัทราบการลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของ นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  

 
(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 

-  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จ านวน 19 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัทฯในรูปเงินเดอืน และ
ผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน รวมท้ังสิ้น 106,309,896 บาท 

- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
จ านวน 18 ท่าน (ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส (ฝ่ายการเงิน) และ รองประธานบริหาร (ฝ่าย
บัญชี)ซึ่งได้รับจากบริษัทฯในรูปเงินเดือน และผลตอบแทนท่ีเป็นเงิน รวมท้ังสิ้น 101,993,896 

 บาท 
(3)   ค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี)  

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  
 เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 บริษัทฯได้จดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ไดส้มทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน  โดยในปี 2559 ( ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559)  บริษัทฯได้จา่ยเงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 20 ท่าน จ านวน 1,604,040 บาท  
 

8.5. บุคลากร 
 จ านวนพนักงานบรษิัทฯ ท้ังหมด  ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  เท่ากับ 25,678 คน 
 จ านวนพนักงานในแตล่ะสายงานหลัก 

แบ่งแยกตามประเภทพนักงาน  เช่น 
 - วิศวกร  =      1,797 คน 
 - บัญชี =        262 คน 
 - บริหาร =        290 คน 

 - พนักงานท่ัวไป =    23,329 คน  
 รวม =    25,678  คน 
 
แบ่งตามกลุ่มของงาน  ( 9 ประเภท )  คือ  
1) กลุ่มงานก่อสร้างอาคารส านักงาน  อาคารชุด  ตึกสูง  และโรงแรม =    7,955 คน 
2) กลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ =    4,680 คน 
3) กลุ่มงานวางท่อขนส่งน้ ามัน  ท่อขนส่งแก๊ส ท่อจ่ายน้ า  =    2,582 คน 
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 ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน  และถังเก็บน้ ามันขนาดใหญ่ 
4) กลุ่มงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน  ทางรถไฟ  สะพาน  =    4,642 คน 
 ระบบทางด่วน และระบบขนสง่มวลชน 
5) กลุ่มงานก่อสร้างสนามบิน ท่าเรือ และงานทางทะเล =    2,803 คน 
6) กลุ่มงานสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ อุโมงค์ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า =      578 คน 
7) กลุ่มงานด้านโครงสรา้งเหล็ก  =      436 คน 
8) กลุ่มงานด้านการวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม =      137 คน 
9) งานด้านการพัฒนาเหมืองแร่ และถ่านหิน =   1,130 คน 
              และเบ็ดเตล็ด =       74 คน 
10) ส านักงานใหญ่และชาวต่างชาติ =              664 คน 
  รวม =  25,678 คน 

 การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
-  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2557  มีจ านวนพนักงานท้ังสิ้น   จ านวน    28,235  คน 
-  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558  มีจ านวนพนักงานท้ังสิ้น   จ านวน    27,317  คน 
-  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559  มีจ านวนพนักงานท้ังสิ้น   จ านวน    25,678  คน 
 

 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ณ  ปัจจุบัน บรษิัทฯไม่มีข้อพิพาทหรือมีคดีในเรื่องแรงงานท่ีส าคัญ 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 เท่ากับ  6,923,597,000  บาท ( เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน )  
 

 

 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพราะถือว่าศักยภาพของบุคลากรเป็นสิ่งท่ีต้องพัฒนาควบคู่ไป

กับการด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการ

ปฎิบัติงาน พัฒนาทัศนคติท่ีดีต่องานและองค์กร รวมถึงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ

ท างานให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกท้ังให้ถือว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 

และพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ท้ังในส่วนของสายงานก่อสร้างและสายงาน

สนับสนุน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดอบรมท้ังสิ้น  26  

หลักสูตร โดยแบ่งระดับการอบรม ดังนี้ 
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1. ระดับผู้บริหาร บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่

เป้าหมาย การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้น า การบริหารงานก่อสร้าง ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในงานก่อสร้าง และการ

บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการ

ท างานให้แก่ผู้อ่ืน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร; 

1. KPI แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน   2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 3. เทคนิคการ
น าเสนออย่างน่าสนใจ   4. MIND MAPPING   5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

 
2. ระดับหัวหน้างาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน การ

สร้างทีมงาน การบริหารงานและบริหารคน และการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานของทีมงาน อาทิ การจัด

อบรมในหลักสูตร; 

1. เทคนิคการปรับปรุงงาน   2. การวางแผนและติดตามงาน   3. การพัฒนาทักษะส าหรับหัวหน้างาน 4. ความรู้
ด้านกฎหมายแรงงาน อาญา แพ่งและพาณิชย์ในโครงการก่อสร้าง   5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย ในการท างาน ระดับ
หัวหน้างาน   6. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน    7. เจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค   8. สัมมนาสมุห์บัญชีหน่วยงาน9. สัมมนาหัวหน้าสโตร์หน่วยงาน   10. กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย   11. ความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้ลิฟต์ขนส่ง วัสดุชั่วคราว และลิฟต์โดยสารชั่วคราวใน
งานก่อสร้าง 

 

3. ระดับพนักงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะใน

การปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานแต่ละต าแหน่งงานให้สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมในหลักสูตร; 

1. การท างานอย่างมีเป้าหมาย   2. การวางแผนและจัดการงาน   3. การสร้างจิตส านึกการบริการใน\องค์กร   4. 
การสร้างสัมพันธภาพในการท างาน   5. สัมมนาวิธีปฏิบัติงานด้านบุคคล   6. การเขียนรายงานการประชุมท่ีมี
ประสิทธิภาพ   7. กลยุทธ์การสร้างความส าเร็จในงานเลขานุการ 8. แนวทางการจัดระบบคลังสินค้า   9. ผู้สอนด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานส าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ตาม พรบ.ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554   10. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
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4. การจัดอบรมและพัฒนาพนกังานรายวันต าแหน่งกรรมกร คนงานทั่วไป เข้าอบรมทักษะฝีมือกับกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับฝีมือเป็นช่างสาขาต่าง ๆ ได้แก่ ช่างก่อบล็อกและติดตั้งคาน ชา่งติดตั้งสุขภัณฑ์  

5. การจัดอบรมและพัฒนาพนักงานรายวันต าแหน่งช่าง เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้กับช่างก่อสร้างสาขาต่าง ๆ 

โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่าง

ปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเหล็ก   ท้ังนี้เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ  

6. On the Job Training การฝึกอบรมในขณะปฏบิัติงานใหกั้บพนักงานเข้าใหม่ได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีหัวหน้า

งานคอยดูแลและให้ค าแนะน าให้กับพนักงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)    วิธีการปฏิบัติงาน (Work 

Instruction)    คู่มือการท างาน (Manual) กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน (Rule and Regulation)  เป็นต้น   เพื่อให้

พนักงานเข้าใจและสามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม ประจ าปี 2559 

ต าแหน่ง จ านวนคน จ านวนช่ัวโมง จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ย/ปี 

1. การจัดอบรมแบบรายกลุ่ม      

         - ระดับผู้บริหาร 206 1,626 7.89 

         - ระดับหัวหน้างาน 700 6,552 9.36 

         - ระดับพนักงาน 421 3,054 7.25 

2. พนักงานรายวันต าแหน่งกรรมกร 431 2,586 6.00 

3. พนักงานรายวันต าแหน่งช่าง 14,655 87,930 6.00 

4. On the Job Training ให้พนักงานใหม่ 7,605 8,716 1.14 

รวมทั้งสิ้น 24,018 110,464 4.59 

 



โครงสรางองคกรประธานกรรมการ
ดร.ไกรศร จิตธรธรรม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

นายวรวุฒิ  หิรัญยไพศาลสกุล

ประธานบริหาร
นายเปรมชัย  กรรณสูต

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธานบริหาร
ฝายตรวจสอบภายใน

นายวิฑิต  อวยสินประเสริฐ

            ที่ปรึกษา
นายทวี        ชางเพชร
นายไพรัช     ศุภวิวรรธน
นายธานินทร  บำรุงทรัพย
ดร.ณัฏฐวุฒิ  อุทัยเสน

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

นายธวัชชัย  สุทธิประภา

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

นางนิจพร  จรณะจิตต

กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

นายไผท  ชาครบัณฑิต
ผูชวยประธานบริหาร

นายธรณิศ  กรรณสูต

รองประธานบริหารอาวุโส

นายทวีศิลป  พัฒนกิจจำรูญ

รองประธานบริหารอาวุโส

นายธรณิศ  กรรณสูต
รองประธานบริหารอาวุโส

นายปติ กรรณสูต

รองประธานบริหารอาวุโส

นางสาวปราชญา กรรณสูต

ผูชวยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส

นางสาวปราชญา กรรณสูต

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจกอสรางอาคารกลุมที่1

นายกฤษณะ  จินดา

คณะกรรมการกลางความปลอดภัยฯ
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นายนันตชัย  นนทนานันท

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจกอสรางอาคารกลุมที่2

นายเกรียงศักดิ์  กอวัฒนา

รองประธานบริหาร

นายเกรียงศักดิ์  กอวัฒนา

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจกอสรางอาคารกลุมที่3

นายยุทธชัย  รัตนวิโมกข 

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางสะพาน

นายจิรวัฒน  มาลัย

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ ประกอบโครงสรางเหล็ก

นายสมศักดิ์  นวลใย

รองประธานบริหารอาวุโส
สายงานธุรกิจ กอสรางเขื่อน
นายประสิทธิ์  รัตนารามิก

รองประธานบริหารอาวุโส

นายประสิทธิ์  รัตนารามิก

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางทางรถไฟ

นายพิพัฒน  โลราช

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

นายจริยะ  วงศถวยทอง

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางทางยกระดับ

นายวิเชียร  รุงรุจิรัตน

รองประธานบริหาร

นายวิเชียร  รุงรุจิรัตน

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางระบบจายน้ำ

และสาธารณูปโภค

นายชวน  ทิชาชล

รองประธานบริหารอาวุโส

นายวิรัช  กองมณีรัตน

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ เหมืองแร
นายประสิทธิ์  รัตนารามิก

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ งานระบบไฟฟาและเคร่ืองกล

นายดนัย  ภูมิวัฒน

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางโรงงานอุตสาหกรรม กลุมท่ี 1

นายศักดิ์ชัย  เลิศประเสริฐพงศ

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางโรงงานอุตสาหกรรม กลุมท่ี 2

นายอัครพงศ  วสุวรรธก

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางงานทางน้ำ

นายประเสริฐ  เสนาะ

รองประธานบริหาร

นายประเสริฐ  เสนาะ
รองประธานบริหารอาวุโส

นายอนันต  อัมระปาล

รองประธานบริหารอาวุโส

นายชาติชาย  ชุติมา

รองประธานบริหารอาวุโส

นายปยชัย  กรรณสูต

รองประธานบริหารอาวุโส

นายสุเมธ  สุรบถโสภณ

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ โครงการพิเศษ

นายวันชัย  ดีเมฆ

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางสนามบิน

นายมงคล  สุวคันธ

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางระบบขนสงทางทอ

นายจิตติโสภณ  ตัณฑจิตติ

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางระบบโทรคมนาคม

นายวันชัย  คุณาปราโมทย

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางทาง
นายศักดิ์ชัย  พืชนไพบูลย

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางระบบขนสงมวลชน

นายประคิน  อรุโณทอง

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ กอสรางอุโมงค และงานใตดิน

นายถนอมศักดิ์  เกียรติธนะบำรุง

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจ ศูนยสนับสนุน

อุตสาหกรรมกอสราง

นายจตุพร  ชูตาภา

ผูจัดการ
แผนกสำรวจธรณีวิทยา
นายพีระวุฒิ  ตันสกุล

รองประธานบริหาร
ฝายคำนวณโครงสรางและประมาณราคา

นายอติภัทร  ไกวัลชัชวาล

รองประธานบริหาร
ฝายจัดหาทางวิศวกรรม และฝายจัดซื้อทั่วไป

นายประสาธน  โฆสรัสวดี

รองประธานบริหาร
ฝายบุคคลและกฎหมาย
นายกสิณ  พงษสุวรรณ

ผูจัดการ
แผนกฝกอบรม

นางสาวณัฐลิตา  สวนสำเนียง

ผูจัดการ
แผนกเทิรนคีย ดีไซน กรุป

นายณัฐวุฒิ  ศิรินันทนานนท

ผูจัดการ
แผนกคอมพิวเตอร ซีวิล ดีไซน

นายปริญญา  ศุภนุกูลสมัย

ผูจัดการ
แผนกแอลซีและนำเขา

นางสาววราลักษณ  มานะวุฑฒ

รองประธานบริหาร
ฝายประกันภัย

นายธนู  สุวรรณิน

รองประธานบริหารอาวุโส
ฝายควบคุมตนทุน

นายวรวุฒิ  หิรัญยไพศาลสกุล

รองประธานบริหารอาวุโส

นายวรวุฒิ  หิรัญยไพศาลสกุล
รองประธานบริหารอาวุโส

นายสมภพ  พินิจชัย

รองประธาน
ฝายวิเคราะหและควบคุมงบประมาณ

นายนันตชัย  นนทนานันท

รองประธาน
ฝายคอมพิวเตอร

นางสาวจริยา  นกดี

รองประธาน
ฝายเงินเดือน

นางกิติปภา  วงศถวยทอง

ผูจัดการ
แผนกจัดซื้ออะไหล

นายสุรศักดิ์  ลีลาวรกุล

รองประธานบริหาร
ฝายกิจการในเครือ และบริหารสัญญา

นางเพียงหทัย  พงษสุวรรณ

รองประธานบริหาร
ฝายบัญชี

นางสาวกาญจนา  เจริญยศ

รองประธานบริหาร
ฝายควบคุมเครื่องจักร

นายสมเกียรติ  วัฒนเหลาวิชย

รองประธาน
ศูนยซอมเครื่องจักรกล
นายดำรงค  งามเสงี่ยม

รองประธาน
ฝายบัญชีกิจการรวมคา
นายสุชาติ  ศิริธนาวุฒิ

รองประธาน
ฝายธุรการ

นายจักรพันธ  อุทยานานนท

รองประธานบริหาร
สายงานธุรกิจกอสรางอาคารกลุมที่4

นายธีรพล  สันติโรจนประไพ 
รองประธาน

ฝายวิเคราะหตนทุนวิศวกรรม
นายวิฑูร เหลืองหิรัญ

รองประธาน
ฝายบริการองคกร

นางกัญญกร  เดชอุดม

รองประธานบริหาร
ฝายการเงิน

นางสาววราพร  ทิพทิพากร
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลง็เห็นความส าคัญของการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ว่าเป็นปจัจัยส าคัญท่ีช่วย

เพิ่มคุณค่าของกิจการ และเพิม่ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้
ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช ้“บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการ
รวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัต ิ เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯให้เปน็หมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัต ิ    พร้อมท้ังรายงานความคืบหน้าของการก ากับดูแลกิจการของบรษิัทฯเพื่อ
น าไปสู่การประเมินผล และพฒันาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯต่อไป  

นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายในบรรษัทภบิาลฯ ดังกล่าว เพื่อให้มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มเติมนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้
น าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ท้ังนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
แล้ว ข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บรษิัทฯ ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  และเว็บไซตข์อง
บริษัทฯ  (www.itd.co.th) 

จากการท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากหน่วยงานท่ีก ากับดูแล และจากองค์กรและหนว่ยงานต่างๆ ดังนี้  

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ 
“ดีเยี่ยม” 

- ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าป ี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( IOD) อยู่ในระดบั  “ดี”   แต่ทั้งนี้คะแนนรายหมวด ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
หมวดการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คะแนนของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”   

 
9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแลกิจการ เพื่อเปน็แนวทางในการน าไปปฏบิัติ ดังนี้  

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
1 บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 
2  ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

  พิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 
3 ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ บรษิัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 
4 บริษัทฯ จะจดัช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือค าถามที่สงสัยได้ล่วงหน้า 
5 บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับคุณภาพของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น  

                และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
6 คณะกรรมการบริษัทฯและประธานบริหารจะเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบ 

  ค าถามผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัย 

http://www.itd.co.th/
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   7 บริษัทฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันได้เข้า 
  ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการตัดสนิใจในเรื่องส าคัญต่างๆ ท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับสิทธิและ

ผลประโยชน ์ โดยนอกจากส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว   บรษิัทฯ ได้อ านวยความ
สะดวกกับนักลงทุนสถาบันในการไปรับใบมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานในกรณีท่ีมาร่วมประชุมดว้ย
ตนเองไม่ได้  

 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 1  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 2 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 3 ในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (กลต.) และ คณะกรรมการตลาดทุนอย่างเคร่งครัด และ 
   เปิดเผยรายการดังกล่าวอย่างชัดเจน 
 4 บริษัทฯ  จะอ านวยความสะดวกกับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการส่งหนังสือ 

  มอบฉันทะไปพร้อมๆ กับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม พรอ้มท้ังมีรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐาน  
  ค าแนะน า ขัน้ตอนของการมอบฉันทะ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 5  บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า 

  ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชมุ หรือ โดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  
  6  บริษัทฯ  ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 
   บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเปิดเผย 
   ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

  7  บริษัทฯ  ได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
   เก่ียวกับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  1 วันลว่งหน้า  
 

 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับสวัสดิการ ความปลอดภัย และสิทธปิระโยชน์ของพนักงาน การ

จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเข้าอบรมหรือ
สัมมนา ซึ่งได้เปิดเผยแนวปฏบิัติท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท้ัง ตัวเลขจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม
ของพนักงานต่อปีอยู่ใน หัวขอ้ นโยบายการพัฒนาพนักงาน 

2. บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเกีย่วกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมตอ่ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และความรับผิดชอบ 
  ต่อสังคม และคู่แข่งและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการจดัท ารายงานความรบัผิดชอบต่อ 
  สังคมซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปขีองบริษัทฯ  
3. บริษัทฯ เปดิช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องท่ีอาจสร้าง 

  ความเสียหายให้บรษิัทฯโดยการส่งจดหมายถึงกรรมการอิสระโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบริการองค์กร  
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 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ จะมีการเปดิเผยอย่างโปร่งใส และแสดงให้เห็นถึงอ านาจควบคุม 
   บริษัทฯ ท่ีแท้จริง  

2.   ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจ าปีต้องมีความครบถ้วน ชัดเจน และเปน็ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน 
3.   รายการระหว่างกันและรายการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารจะตอ้งถูกเปิดเผยอย่างถูกต้องตาม  

 ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (กลต.) และ 
คณะกรรมการตลาดทุน  

 4.   บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้สอบบัญชท่ีีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  
 5.   บริษัทฯ จะจดัช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนในหลายทาง เช่น รายงานประจ าปี เว็บไซต์บริษัทฯ อีเมล 

การพบปะนักวิเคราะห์ และการเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน  
      6.   บริษัทฯ  มีนโยบายก าหนดให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมสี่วนได้เสีย 

เสนอต่อ ประธานกรรมการ 
      7.  บริษัทฯ  ได้เปดิเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัทฯ และคู่สมรส ในแบบแสดงรายการประจ าป ี

(56-1)  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.    คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และกรรมการอสิระของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนแห่งอื่นไม่เกินจ านวน 5 แห่ง 

 2.  คณะอนุกรรมการ  
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลัน่กรองงานตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้  
- คณะกรรมการบริหาร  
- คณะกรรมการตรวจสอบ  
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยให้ก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และรายงานผลให้ท่ีประชุม 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง  
 3.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระอยา่งน้อย  1  ใน  3 ของจ านวนกรรมการทั้ง
คณะ โดยมอบหมายให้กรรมการอิสระปฏบิัติหน้าท่ีในคณะกรรมการตรวจสอบด้วย การพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับการอนุมัตจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 4.  การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
 ให้แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหวา่งประธานกรรมการกับประธานบริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ 

   บริหารจดัการ 
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  5. การประชุมคณะกรรมการ 

 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานและเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง กรรมการต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากมีเหตุจ าเป็น
ท าใหไ้ม่สามารถเข้าประชุมได ้ ให้มีหนังสือ หรือ email แจ้งประธานกรรมการทราบ โดยจะเปิดเผย
จ านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจ าปแีละ
รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

 6.  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
ก าหนดบทบาทและหนา้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายจัดการให้
สามารถแสดงภาวะผู้น าและวสิัยทัศน์ได้อย่างอิสระในการตัดสินใจ    เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชนส์ูงสุด
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 7.  ความขัดแย้งของผลประโยชน์  
 คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นจะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่าง 

รอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สจุริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบรษิัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเปน็ส าคญั 

 8.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจา่ยในลักษณะของบ าเหน็จกรรมการ และกรรมการท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีในคณะอนุกรรมการอื่นๆ ได้แก่ 1.คณะกรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนและจะได้รบัการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าป ี   2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้ง
ท่ีมาประชุม  

 9.  การประเมินผลงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี ท้ังรายคณะ และรายบุคคล รวมท้ัง
มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

10.  การพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง   
คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านเข้าอบรมตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ กับสถาบันต่างๆ  อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย เป็นต้น 
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  11.  การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 
 บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานกุารบริษัทเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานให้เกิดการปฏิบัติตาม
มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
ในปี 2559  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ดังนี้  
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ท าหน้าท่ีแทนตน
และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัทฯในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายเงินปันผล การ
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อย การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น 

ดังนั้น บรษิัทฯจึงจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงนักลงทุนสถาบัน 
และมีขั้นตอนการประชุมท่ีถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดสง่เอกสารและแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุม ขั้นตอนในการด าเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.1 ก าหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวันศกุร์ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 

2559 เวลา 13.30 น. โดยจดัขึ้น ณ  วอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6  โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท  เลขที่ 847    ถนนเพชรบุร ี    
เขตราชเทวี   กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มด าเนินการพิจารณาจัดเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  รวมท้ังการ

จัดท าหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ   หนังสือมอบฉันทะ ค า
ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยแล้วเสร็จนับตั้งแต่
วันท่ี  22  มีนาคม พ.ศ.2559 

หลังจากท่ีก าหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังเตรียมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารที่จะ
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเรียบร้อยแลว้ จึงได้เสนอต่อประธานบรหิารเพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบในวาระการประชุม หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ   หนังสือมอบฉันทะ   ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุม
ผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เอกสารประกอบการประชุมท่ีจะน าส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมนั้นมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสนิใจลงคะแนนในวาระตา่งๆ และ
เข้าใจรายละเอียดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาประชุมแทนตน  เพื่อรักษาสิทธิของตน 
รวมท้ังเข้าใจวธิีการปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุม เอกสารและหลักฐานท่ีต้องเตรียมมาประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธกีาร
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง 

ท้ังนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม และเอกสารอื่นๆ ดังกล่าวขา้งต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 10 
วัน  ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมท้ังประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมเปน็เวลามากกว่า 30 วัน 
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เพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลหรือตั้งค าถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามายังฝ่ายบริการองค์กร 
(Corporate Services Division) ของบริษัทฯได้  (โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือท่ี www.itd.co.th หรืออีเมล 
cccs@itd.co.th) 

1.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานต่างๆล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น      

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปดิโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย สามารถส่ง
โทรสารหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมาใหบ้ริษัทฯ ตรวจสอบลว่งหน้าก่อนวันประชุมได้  

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แถลงต่อผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิในการ
ออกเสียงของผู้ถือหุ้น จ านวน 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน  รวมท้ังสิทธิในการ
แสดงความเห็นและการตั้งค าถามในแต่ละวาระการประชุม โดยกรรมการบรษิัทฯเข้าร่วมประชุมจ านวน 10 ท่าน ได้แก่ 
ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม (รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง) ท าหน้าท่ีประธานที่ประชุม นาย
เปรมชัย กรรณสูต (ประธานบริหาร) นางนิจพร จรณะจิตต์ นายไผท ชาครบัณฑิต นายธวัชชัย สุทธิประภา   นายวิลเลีย่ม 
ลี เซนท์กราฟ นายธรีะพงศ์  ปังศรีวงศ์  นายปีติ กรรณสูต นายเกริก  วณิกกุล และนายธรณิศ   กรรณสูต  พร้อมดว้ย 
นายชาติชาย ชุติมา (รองประธานบริหารอาวโุส ฝ่ายการเงิน)   ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจากส านักงานวีระวงค์  
ชินวัฒน์ และเพียงพนอ  และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ท่าน จาก บริษัท   แกรนท์ ธอนตัน จ ากัด  ได้เข้าร่วมประชุม
เช่นกัน   

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เขา้รว่มประชุม มีจ านวนท้ังสิ้น 1,112 ราย ถือหุ้นรวมกัน
ท้ังสิ้นจ านวน 2,427,954,061 หุ้น เท่ากับร้อยละ 45.98 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด โดยแยกเป็นผู้ถือหุ้น และ 
ผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้  

- มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 470 ราย เท่ากับ จ านวนหุ้น 1,627,429,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.82 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

- มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 642 ราย เท่ากับ จ านวนหุ้น 800,525,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.16 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมท่ีได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล าดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพจิารณาเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทุกวาระการประชุมไดร้บัความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย
เสียงรับรอง  รับทราบ และอนุมัติครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีการบันทึกคะแนนเสียง ค าถาม และความคิดเห็น
ต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชั่วโมง โดยในระหว่างการประชุมได้มีการจดัสรรเวลาใหกั้บ
ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ได้ตอบและชีแ้จงทุกค าถาม
ได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน และเพียงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบคะแนนเสียงของ
มติท่ีประชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร์ หลังจากจบการพิจารณาวาระนั้นๆ  

http://www.italian-thai.co.th/
mailto:cccs@itd.co.th
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ส่วนในวาระท่ีเป็นการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

1.4 การเปิดเผยผลการประชุม 
หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ได้เปดิเผยมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละวาระการประชุมต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที คือ ภายในวันท่ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือ ก่อน 9.00 น. ของวันท าการถัดไป 
พร้อมท้ังผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
สาระส าคัญครบถ้วนส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั 
หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดเผย มติท่ีประชุมฯ เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 
2559  และ ไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมฯ  พร้อมกับเปดิเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวนัที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
2) การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพื่อสรา้งความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทุนสถาบัน และนักลงทุนต่างชาติ ดังนี้ 

 
2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อ

ซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมท้ังเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ ผ่านทางอีเมลของบริษัทฯ ท่ี cccs@itd.co.th หรือท าจดหมายถึงกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมั่นใจได้วา่สิทธิของตนได้รับการปฏบิัติอย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พจิารณากลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หาก
เรื่องใดท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่ามีความส าคัญ หรือนา่สนใจ จะมีการบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม หรือน าไปชีแ้จง
ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  โดยในกรณีท่ีบรรจุเปน็วาระการประชมุ บริษัทฯจะแจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมว่าเป็นวาระท่ี
ก าหนดโดยผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อให้พิจารณาเป็นวาระการประชุมต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเปน็ใน
การพิจารณา ดังต่อไปนี้  

- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และหลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตนเช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) 

- ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องท่ีเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการเช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเดน็ที่ต้องพิจารณา และประโยชน์ที่คาดว่าบรษิัทฯ จะได้รบั 

- กรณีท่ีเป็นการเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องระบุประวตัิส่วนตัว ประวัติการ
ท างานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลั่นกรองเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 

ท้ังนี้ ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 นั้น บริษัทฯได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และวธิีการเสนอวาระการ
ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯในเว็บไซต์
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ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งหลังจากครบก าหนดภายในเวลาที่บริษัทฯแจ้งไว้ คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ  

 
 
2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯได้อ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุผู้ถือหุ้น โดยจัดเจ้าหนา้ที่คอยดูแลต้อนรับอย่าง

เพียงพอ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลา
ประชุม และในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
โดยสามารถประกาศผลคะแนนได้หลังจากจบการพจิารณาแต่ละวาระ และเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอ
ตรวจสอบรายละเอียดได ้

 
2.3 การมอบฉันทะ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ/หรอืบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน 
โดยคณะกรรมการได้สนับสนนุให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปน็แบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และก าหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และบรษิัทฯได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค.(ท่ีใช้เฉพาะ
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดยีนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น)  พร้อมท้ัง
รายละเอียดของวิธีการและขัน้ตอนต่างๆบนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ (www.itd.co.th)  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 
วัน  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ 

ท้ังนีบ้ริษัทฯ ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส าหรับติดหนังสือมอบฉันทะ 

 
2.4 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
บริษัทฯมีมาตรการดูแลการใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลภายใน อาทิ การจ ากัดให้รบัรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสูงสุด

เท่าที่จะท าได้ และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯตามความจ าเป็นเท่าที่ควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้พนักงานทราบว่า
เป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับและมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ รวมท้ังได้ก าหนดข้อห้ามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ของบริษัทฯโดยใช้สารสนเทศดังกล่าว  หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม  บริษทัฯได้ก าหนดมาตรการลงโทษทาง
วินัย  โดยเริ่มตั้งแต ่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับ
ค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน  ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น นอกจากนั้น การท่ีกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเป็นมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอยา่งดี 
อีกท้ังกรรมการและผู้บริหาร ท่ีมีหน้าที่รายงานดังกล่าว  ตอ้งรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

http://www.itd.co.th/
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ท้ังนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องของจ านวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลงระหวา่งรอบปีบญัชี  ในรายงานประจ าปีทุกปี  

ส าหรับการท ารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น บริษัทฯได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี
ทุกปี  

2.5 การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมลของฝ่ายบริการองค์กร 
(cccs@itd.co.th)  ซึ่งฝ่ายบริการองค์กร เป็นผู้ท าหน้าท่ีประสานงานกับกรรมการอิสระโดยตรง  โดยกรรมการอิสระจะเป็น
ผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกเรื่อง ด้วยความเป็นธรรม   เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน 
กรรมการอิสระจะด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ และหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมท่ีสุด เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯต่อไป ท้ังนี้ผู้ร้องเรียนจะได้รับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และผลการพจิารณาของ
คณะกรรมการโดยเร็วท่ีสุด   

อนึ่งก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม 
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ของการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี   โดยได้
แจ้งหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)   
 
3)  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า และสังคมส่วนรวม อีกท้ังยังได้ให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลก 
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหวา่งกัน ตลอดจน รบัฟังความคิดเห็นและค าแนะน าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ท้ังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น นโยบายการปฏิบัตติ่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหากในวาระการประชุมใดเก่ียวข้องกับกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมใน
วาระนัน้  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และนโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)  และตามทีท่างส านักงาน ก.ล.ต.แก้ไขประกาศเก่ียวกับการเปิดเผย
ข้อมูล โดยใหบ้ริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และบุคคลท่ีท าหน้าท่ีให้เกิดการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน แสดงถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีความส าคัญมาก โดยในปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการ
บริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพจิารณาก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
แผนการด าเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2556” และได้เปิดเผยให้
พนักงานทุกคน และบุคคลภายนอกทราบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)   

อนึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติงานแตล่ะหน่วยงานของบริษัทฯ  
โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเปน็ผู้รวบรวมข้อมลูมาน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการ

mailto:cccs@itd.co.th
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ทุจริต  น าไปสู่แนวทางปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต  และตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต 

ท้ังนี้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อ
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการติดตามและควบคุมดูแลให้มกีาร
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ เหลา่นี้มาโดยตลอด 
 เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเปน็ธรรม ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการ บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รบัผลกระทบ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯหรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯเก่ียวกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏบิัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระท าที่ขาด
ความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึงกรรมการอิสระ
มายังฝ่ายบริการองค์กร โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรืออีเมล cccs@itd.co.th 

และในกรณีท่ีบริษัทฯได้รับการร้องเรียนจาก ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส เก่ียวกับการกระท าความผิด  ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส จะถูกปกปิดเป็นความลบั เพื่อคุ้มครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้ง
เบาะแสดังกล่าว    

จากข้อร้องเรียนท่ีบริษัทฯได้รับ บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทและฝา่ยตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม  

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯได้ดแูลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯได้มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหุ้นทุกราย  บริษัทฯ ได้

มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ มีข้อมูลครบถ้วนตามความเป็นจริง เช่นมติที่ประชุมคณะกรรมการ มติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าป ี ข่าวการลงนามสัญญาโครงการท่ีส าคัญ เป็นต้น โดยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)     

พนักงาน : บริษัทฯได้พิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ท้ังในด้านเงินเดือน สวัสดิการ โบนสั และ
ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นท่ีเชือ่มโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯในระยะยาว เชน่ การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพ สิทธิในการเข้ารบัการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ีบริษัทฯ ก าหนด  มีห้องรักษาพยาบาลท่ีมีแพทย์เข้าให้การ
รักษาประจ าส านักงานใหญ่  การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานท่ีเรียนดี การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมส าหรับพนักงาน
ในยามฉุกเฉินและจ าเป็น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานและครอบครัวท่ีบา้นพักชั่วคราวของ
หน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดท าโครงการกิจกรรม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีท างาน มีบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน สะอาดเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ท าให้พนกังานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย  

ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ปฏบิัติต่อพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด  โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการ
ถูกฟ้องร้องด้านแรงงาน  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้
ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใหบ้รรลผุลส าเร็จ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และ อาชีว 

http://www.itd.co.th/
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อนามัยที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนและบุคคลอื่น โดยปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมขึ้นจ านวนทั้งหมด 26  
หลักสูตร   ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ หนา้ท่ี 65 เรื่องนโยบายการพัฒนาพนักงาน 

ลูกค้า : บริษัทฯยังคงสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้าและ
ให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรมและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อ
ลูกค้า มีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลกูค้า
ร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ และเมื่อมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง บริษัทฯได้เข้า
ไปตรวจสอบปัญหา และด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลา 

คู่ค้าและเจา้หน้ี :  บรษิัทฯ ได้มีนโยบายคัดเลือกและคัดกรองคู่ค้า ท่ีมีคุณสมบัติมีความน่าเชื่อถือ  มีความ
รับผิดชอบ  ปฎิบัติงานตรงเวลา   บริษัทฯได้ปฏบิัติต่อคู่ค้าและเจา้หนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้ โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแข่งขันในการประมลูโครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนด้วย
ความสุจริต ใช้ความรู้ความสามารถในการแข่งขันอย่างเปิดเผย และโปร่งใส และไม่ละเมิดความลับหรือหาทางล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า 

สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ถอืว่าการจัดการดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องท่ีส าคัญ
เป็นอย่างมากส าหรับการก่อสร้างงานต่างๆ  บริษัทฯจึงมีนโยบายเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ก าหนดให้หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน  เช่น 
การดูแลป้องกันการปนเปื้อนรัว่ไหลของน้ ามันที่จะไปปะปนกับดินและแหล่งน้ าต่างๆในบริเวณใกล้เคียง  การดูแลเรื่องการ
บ าบดัน้ าเสีย การดูแลเรื่องควบคุมกลิ่นเหม็นรบกวน การดูแลเรื่องความสั่นสะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การดูแลเรื่อง
ฝุ่นละออง การรณรงค์เรื่องการแยกขยะและการประหยัดพลังงาน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีท่ีบริษัทฯได้รับ
เรื่องร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานก่อสร้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทางบริษัทฯจะเร่งส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นใด   และมสีาเหตุมาจากการก่อสร้างของบริษัทฯ 
จริงหรือไม่ เพื่อชี้แจงและด าเนินการให้ชุมชนเข้าใจอย่างชัดเจนให้เร็วที่สุด หากผลกระทบต่อชุมชนมีสาเหตุจากการ
ก่อสร้างของบริษัทฯ  บริษัทฯ จะรีบด าเนินการแก้ไขโดยเรว็ที่สุด 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : 
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : 
 

 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดได้ ในหัวข้อที่ 10  เร่ือง  รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
4)  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส และท่ัวถึง 
ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้นักลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่เมื่อบริษัทฯเห็นว่าเปน็เรื่อง
ส าคัญและมีความจ าเปน็ที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรจะได้รบัรู้ จึงได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบผ่านทางตลาด
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หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.itd.co.th ) ท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 
สถาบัน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  

 ข้อมูลของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
 ข้อมูลนักลงทุน ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

เป็นต้น 
 บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประกอบด้วย จริยธรรม

ทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) บทบาทและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ประกอบด้วย  กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  และข่าวสารกิจกรรมอ่ืนๆ  เป็นต้น 
 แบบแสดงรายการประจ าปี (56-1)  และรายงานประจ าปี (56-2) 

 
การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารและการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี(แบบ 56-1) 
รายงานประจ าป ี(แบบ 56-2) กรรมการและผู้บริหารมีหนา้ที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ 
ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
การจัดท ารายงานทางการเงิน 
 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี และใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
เกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดท า 
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้อง
ไม่น าข้อมูลท่ีเป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถ
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบเช่น 
ข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานท่ีเปิดเผยข้อมูล
และข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัทฯ ออกสู่บุคคลภายนอก โดยมิได้รับความเห็นชอบจากประธานบริหารจะถูกพิจารณา
มาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วย 

 
การรายงานข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ  รวมถึงรายงานทางการเงิน 
ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ท่ี ตลท. และ ก.ล.ต.ก าหนดอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยภาษาท่ีกระชับเข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญท้ังด้านบวกและด้านลบและผ่านการ

http://www.itd.co.th/
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พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่ก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามท่ี
ก าหนดโดยกฎข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี(แบบ 56-2) 
 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.itd.co.th ซึ่งมีท้ังสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห ์ ท่ีมาพบปะกับผู้บริหาร 
 การเดินทางเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์ 
นอกจากนี้ ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ จะมีข้อมูลการปฏิบัติตามหลักนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีด ีในแต่

ละปี บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน รวมท้ังรายการระหว่างกัน และข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีท าให้นักลงทุนทราบถึงอ านาจในการควบคุม
ของบริษัทฯ อีกท้ังในส่วนของข้อมูลที่เก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ลักษณะการประกอบธรุกิจและการ
แข่งขัน รวมทั้งความเสี่ยงของบริษัทฯนั้น ได้มีการวิเคราะหไ์ว้อย่างชัดเจน 

 
ผูล้งทุนสัมพันธ์ 

ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) ของบริษัทฯ จะรบัผิดชอบงาน ด้านกิจกรรมผูล้งทุนสัมพันธ์ 
โดยจะให้บริการข้อมูลและขา่วสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวเิคราะห์ และประชาชนทั่วไปอย่าง
เต็มความสามารถ ภายใต้ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์ให้มากขึ้นเพราะเป็นช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนต่ า และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ท้ังนี้ ผูล้งทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห ์ และประชาชนทั่วไป ท่ีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับบริษัทฯ 
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการองค์กร (Corporate Services Division) โทรศัพท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรือท่ี  
www.itd.co.th  หรืออีเมล cccs@itd.co.th  

 
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ และประสบการณ์หลากหลายสาขาจ านวน 11 ท่าน 

ประกอบด้วย 
- กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 6 ท่าน (54.54%) 
- กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)  5 ท่าน (45.45%) 

คณะกรรมการบริษัทฯทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯภายใต้
นโยบายที่ก าหนดไว้ในแตล่ะปีโดยไม่ได้ถูกครอบง าหรือถูกจ ากัดบทบาท และยังได้ท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบรษิัทฯ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นอย่างดี   

และจากการท่ีบริษัทฯ ได้มนีโยบาย จ ากัดจ านวนบรษิทัจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะด ารงต าแหน่งนั้น   
กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง  

http://www.itd.co/
http://www.italian-thai.co.th/
mailto:cccs@itd.co.th
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด โดยมี
กรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง จ านวน 1 ท่าน และ 3 ใน 5 ท่านยังด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังประธาน
กรรมการตรวจสอบ ยังด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการด้วย จึงยิ่งท าให้มั่นใจได้วา่ โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม  

ท้ังนี้การก าหนดจ านวน โครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอิสระของบริษัทฯ นัน้ ได้
ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

นอกจากนี้ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ก าหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็น
บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการ
บริหารงาน ประธานกรรมการของบริษัทฯ จึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อีกท้ังยังไม่ได้เป็นบุคคล
เดียวกันกับประธานบริหารดว้ย  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ท่ีแยกกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างประธานกรรมการ และ ประธานบริหาร ดังนี้ 

ประธานกรรมการ  ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานบริหาร    ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ  ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ตามแผนงาน และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาก าหนด วิสัยทัศน ์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในภาพรวมของ
บริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2556  ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะมกีารทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ 5 ปี  

อนึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ประธานบริหาร ซึ่งเปน็ผู้บริหารสูงสดุขององค์กร โดยได้มีการ
พิจารณาแต่งตั้งให้ทายาทด ารงต าแหน่งผู้ช่วยประธานบริหารและรองประธานบริหารอาวุโส เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ  และประสบการณ์ 

5.2 อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติ และก าหนด วิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ 

รวมท้ังพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอและก ากับควบคุมดแูลให้
ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนมุัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นเพื่อดูแลจดัการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 
และดแูลระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

โดยรายเอียดได้ระบุในหัวข้อขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
5.3 คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯและสอบ

ทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งล้วนเป็นกรรมการอิสระ และ
มีรองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชุมสม่ าเสมอ  โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการประชมุท้ังสิ้น 4 ครั้ง มีการส่ง
เอกสารระเบียบวาระการประชุม ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้ากอ่นการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และกรรมการได้เข้าร่วมประชมุ โดยใช้เวลาประชุมครั้งละประมาณ 2-3 ชั่วโมง  และไดม้ีการประสานงานและติดตามการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่บันทึกไว้ในรายงานการประชมุ ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ  และรายงานผลการปฏบิัติงานประจ าปีไวใ้นรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ  

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 ในป ี พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/9/2553  เมื่อวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2553 ได้มีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดย ดร.ไกรศร จิตธรธรรม กรรมการอิสระ ท า
หน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่ง
โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตา่งๆ ท่ีส าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ
ลงทุน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นตน้ โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงจะช่วยพจิารณาความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะทีมงานโครงการ หรือฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทุนใหม่ๆ ท่ีมีนัยส าคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าโครงการนั้นๆ อาจมีประเด็นความเสี่ยงในการพัฒนาหรือร่วมทุน
โครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ติดตามความ
คืบหน้า และให้ความเห็นต่อโครงการลงทุนของบริษัทฯ ท้ังหมด 4 โครงการ ได้แก่โครงการทวาย สหภาพเมียนมา 
โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี   โครงการก่อสร้าง บริหารจัดการ และส่งมอบท่าเรือและทางรถไฟสายโมติเซ่ ถึงมา
คูซี  สาธารณรัฐโมซัมบิค  และโครงการ Dhaka Elevated Expressway ประเทศบังคลาเทศ  และได้มีการรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ แล้ว 

ส าหรับคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะอนุกรรมการสรรหานัน้  บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ท าหน้าท่ีดังกล่าวแทน  

อย่างไรก็ตาม ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษทัฯ จะใช้การเทียบเคียง
กับข้อมูลของค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ  แล้วน าเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสดุท้าย ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทัฯ จึงถือว่ามีความโปร่งใส 

ส าหรับวธิีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้น แม้ว่าบริษัทฯจะไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแลว้ทุกครั้งท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุ
จ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม บรษิัทฯ โดยคณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในปจัจุบนัจะปรึกษาหารือรว่มกันเพื่อ
ก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสม ท้ังด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ีจะเปน็ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็น
กรรมการ โดยไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ.5/2548 
ว่าด้วยเรื่องข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 พร้อมท้ังคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพจิารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชว่งท่ีผ่านมา 
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ท้ังนี้ กรรมการผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 
จากเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

นอกจากนั้นในระหว่างวนัที่  14 ธันวาคม พ.ศ.2558  ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการบรษิัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี
2559  โดยก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมต่อไป และภายหลังจากได้รับมติจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้   บริษัทฯ จะเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ท้ังนี้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน   ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 
5.4 การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เลง็เห็นความส าคัญของการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ว่าเป็นปจัจัยส าคัญท่ีช่วย

เพิ่มคุณค่าของกิจการและเพิ่มประสิทธภิาพในการจัดการองค์กร ซึ่งจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผูล้งทุน และผู้ท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติให้ประกาศใช ้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการ
รวบรวมปรัชญา นโยบาย หลักการปฏิบัต ิเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัต ิ    พร้อมท้ังรายงานความคืบหน้าของการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อ
น าไปสู่การประเมินผล และพฒันาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ต่อไป  

 นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว เพื่อให้มคีวามทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ ส าหรับในปีพ.ศ.2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิม่เติมนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้น าเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการ ท้ังนี้เมื่อได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้วเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลท่ี
ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้มกีารเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ  
(www.itd.co.th) 
 ท้ังนี้บริษัทฯได้ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารทุกท่าน จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร และส่งมอบให้กับเลขานุการบริษัทจัดเก็บรวบรวมน าเสนอต่อประธานกรรมการรับทราบ และจดัเก็บไว้ที่ฝ่าย
บริการองค์กร ชั้น 38 ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หากข้อมูลรายงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง  กรรมการและผูบ้ริหารมี
หน้าที่ ท่ีจะต้องแก้ไขข้อมูลและส่งมอบให้กับเลขานุการบริษทั ด าเนินการต่อไป 

5.5 การส่งเสริมจรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเท่ียงธรรม รวมท้ังการปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยไดป้ระกาศลงในระบบ Intranet และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)   เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามโดยท่ัวกัน  

บริษัทฯ ยังได้ก าหนดใหพ้นักงานท่ีเข้าท างานใหม่ทุกคนต้องเข้าอบรม เพื่อรับทราบจริยธรรมธรุกิจและ
จรรยาบรรณ ตลอดจนระเบยีบกฎเกณฑ์ วินัยของพนักงานบริษัทฯ และมาตรการลงโทษในกรณีท่ีท าผิดระเบียบวินัย
ดังกล่าวในวนัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมท้ังก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมหีน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบญัชา

http://www.itd.co.th/
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ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ส่วนในกรณีท่ีพบเห็นการปฏิบัติท่ีอาจขดัต่อ
จรรยาบรรณ จะมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายบุคคลฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน แล้วแต่กรณี 

5.6 การพิจารณาเร่ืองความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บ

รักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในไว้เปน็ลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมไว้ใน “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย” ซึ่งเปิดเผย
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.itd.co.th)   เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดูแลไม่ให้
ผู้บริหารรวมทั้งผู้ท่ีเก่ียวข้องน าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

คณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นรายการที่เก่ียวโยงกันและได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียดมลูค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไว้ในรายงานประจ าป ี และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าป ี(56-1) แล้ว 

 
5.7 การประชุมคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอทุกๆ  3  เดือน โดยมีวาระการประชุมท่ีส าคัญ
แบ่งเป็นวาระอย่างชัดเจน  เก่ียวกับเรื่องเพื่อทราบ รับรอง และเรื่องเพื่ออนุมัติ  บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  ไปยังกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ส าหรับระยะเวลาในการ
ประชุมแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 2-3  ชั่วโมง  โดยประธานที่ประชุมได้ท าหน้าท่ีจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่าย
บริหารน าเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมท้ังอภิปรายในประเด็นส าคัญ และให้คณะกรรมการบริษัทฯแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม  

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัทจะมีหน้าท่ีจัดท ารายงานการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานท่ีประชุม ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ท้ังนี้ 
กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากท่ีสุดได้ รายงาน
การประชุมท่ีได้รับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้น
ความลับของบริษัทฯ ณ ฝ่ายบริการองค์กร และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง 

โดย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559  บริษัทฯ  ได้มกีารจัดประชุมคณะกรรมการจ านวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง โดย
กรรมการทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชุมท้ังปี  

นอกจากนี้ในรอบปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ  โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดว้ย 

5.8 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีนโยบายจดัให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็น

ประจ าทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของ

http://www.itd.co.th/
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คณะกรรมการทั้งคณะว่า ได้ก าหนด/ปฏบิัติ/ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการบรษิัทฯ โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ประเด็น
อุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการบริษัทฯ   

โดยเลขานุการบรษิัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีท้ังแบบคณะและรายบุคคล  ซึ่งภายหลัง
ท่ีกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะน าส่งแบบประเมินกลบัมายังเลขานุการบรษิัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน
การประเมินของกรรมการแต่ละท่าน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมนิการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น  โดย ในป ี2559  บริษัทฯ ได้จดัให้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 4/12/2559 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2559   ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเปน็ร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อ โดยหากคะแนนเท่ากับร้อยละ 
100= ดีเยี่ยม   ช่วงร้อยละ 80-100 = ดีมาก ช่วงร้อยละ 60-80 = ค่อนข้างดี ช่วงร้อยละ 40-60 =พอใช้ และร้อยละ 20-40 
= ควรปรบัปรุง   โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดท าเปน็ 2 ลักษณะ  กล่าวคือ 1) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ   2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล   ซึ่งการ
ประเมินทั้ง 2 แบบ ดังกล่าวเป็นการประเมนิทางด้านต่างๆ ดังนี้  (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ   (2) 
การประชุมคณะกรรมการ  (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย อาทิ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวา่ง
ปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยน าเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพจิารณารบัทราบ 

 
 5.9 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการท่ีชัดเจนและ
โปร่งใส ดังนี ้

5.9.1 ค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยก าหนดนโยบายค่าตอบแทนให้อยู่ในระดบัเดียวกับ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ ส าหรับ
กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยนั้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น หลังจากท่ีก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
แล้ว  บรษิัทฯ จะมีการเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นสุดท้าย 
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5.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน 
 

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

ท้ังหลักสูตรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมของบริษทัฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก ากับดูแลของรัฐ หรือ
องค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น Directors Certification Program (DCP), Directors 
Accreditation Program(DAP), และ Audit Committee Program (ACP)   

ท้ังนีร้ายละเอียดกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีได้ผ่านการอบรมของ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มี
ดังนี้ 

 
 ก. นางนิจพร จรณะจิตต์ 
  - Director Certification Program (DCP) 
 ข. นายไผท ชาครบัณฑิต 
  - Director Certification Program (DCP)  

ค. นายธวัชชัย   สุทธิประภา 
 - Director Accreditation Program (DAP)  
 - Finance for Non Finance Director 
 - Finance Instruments  for Directors FID 2/2012 

 ง. นายชาติชาย  ชุติมา 
- Director Accreditation Program (DAP) Class 67/2007   
- Successful Formulation & Executive of Strategy Class 12/2011 

 - Director Certification Program (DCP) Class 204/2015 
 จ. นายวรวุฒ ิ หิรัญยไพศาลสกุล 

- Company Secretary Program 29/2009 
- Effective Minute Taking 13/2009 

 ฉ. นายเกริก  วณิกกุล 
 - Director Certification Program (DCP) Class 42/2004 
 - Charter Director Course (CDC) Class 3/2008 

 
 
 
 



บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                                                      แบบแสดงรายการประจ าป ี 2559 

 

__________________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หน้าที่ 88 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
 โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด  4  ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีรายละเอียดแตล่ะคณะดังนี ้  

ก. คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 11 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม   ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายเปรมชัย กรรณสูต  กรรมการ 
3. นางนิจพร จรณะจิตต์  กรรมการ 
4. นายไผท ชาครบัณฑิต  กรรมการ 
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา  กรรมการ 
6. นายวิลเลี่ยม ล ี เซนท์กราฟ   กรรมการอิสระ 
7. นายปีติ  กรรณสูต  กรรมการ 
8. นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กรรมการอิสระ 
9. นายธรณิศ กรรณสูต กรรมการ 
10. นายเกริก วณิกกุล  กรรมการอิสระ 
11. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ์ ขาวสอาด (1) กรรมการอิสระ 
หมายเหต ุ 
1.ได้รับการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/9/2559 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
 
ขอบเขต  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 1. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณาอนุมัตินโยบายและ

ทิศทางการด าเนินงานของบรษิัทฯตามท่ีฝ่ายจัดการเสนอและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการ
ด าเนินการให้เปน็ไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อรักษา
ผลประโยชนข์องบริษัทฯ  

2. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติให้เปน็ไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์  ข้อบังคับของบริษัทฯและ
มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

3. คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าดว้ยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการ
เปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบรษิัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคัญ
และจ าเป็นต่อการตัดสนิใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบรวมถึง ข้อบังคับ ข้อก าหนด และ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการใหด้ าเนินการตามกฎหมายและ
นโยบายที่วางไว ้
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5. แต่งตั้งกรรมการบริหาร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ/หรือ กรรมการอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม และความจ าเป็นเพื่อดูแลจดัการเฉพาะกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯและดูแล
ระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้  

6.   รับผิดชอบในการจัดท างบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ  ให้มี
ความถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทฯท่ีเป็นจริงและถกูต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

7.  คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาไตร่ตรอง ตัดสินใจในการเข้าลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี
นัยส าคัญ  

8. คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคัญต่อการปฏบิัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้แต่งตั้งขึ้น 

9.  ตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตัดสนิใจและดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ  

9.1  เรื่องท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
9.2  การท ารายการที่เก่ียวโยงกันในรายการที่ส าคัญตามข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9.3  การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส าคัญท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่า 
      สินทรัพย์บรษิัทฯ ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ข.  คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 
จ านวน 19 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร 
2. นางนิจพร จรณะจิตต ์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบัณฑิต กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
4. นายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
5. นายอนันต์     อัมระปาล รองประธานบริหารอาวโุส  
6. นายทวีศิลป์    พัฒนกิจจ ารูญ รองประธานบริหารอาวโุส 
7. นายชาติชาย     ชุติมา รองประธานบริหารอาวโุส (ฝ่ายการเงิน) 
8. นายวิรัช    ก้องมณีรัตน์ รองประธานบริหารอาวโุส 
9. นายสุเมธ   สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวโุส 
10. นายปิยชัย    กรรณสูต รองประธานบริหารอาวโุส 
11. นายปีติ กรรณสูต  รองประธานบริหารอาวโุส 
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12. นางสาวปราชญา กรรณสูต  รองประธานบริหารอาวโุส และ 
  ผู้ช่วยกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส 
13. นายสมภพ    พินิจชัย  รองประธานบริหารอาวโุส 
14. นายวรวุฒิ    หิรัญยไพศาลสกุล รองประธานบริหารอาวโุส 
15. นายประสิทธิ ์ รัตนารามิก  รองประธานบริหารอาวโุส 
16. นายธรณิศ กรรณสูต  ผู้ช่วยประธานบริหาร และรองประธานบริหารอาวุโส 
17. นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์  รองประธานบริหาร 
18. นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา  รองประธานบริหาร 
19. นายประเสริฐ เสนาะ  รองประธานบริหาร 

 
ขอบเขต  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1.  ก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ท้ังใน 
 ปัจจบุันและอนาคต 
2.  ก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
3.  ก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาตัดสินใจในการคัดเลือกโครงการท่ีบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูล 
 งานและด าเนินงาน 
4.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย  ถอดถอน พนักงาน ระดบับังคับบัญชาหัวหน้า 
 หน่วยงาน 
5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราค่าจา้ง เงินเดือน ผลตอบแทนต่างๆ และการพิจารณา 

 ความดีความชอบของพนักงาน 
6. แต่งตั้งบุคคล หรือ คณะบุคคลอื่นใด  เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ 
7.  พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  
8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯและ

ควบคุมการบริหารงานของหน่วยงาน  ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อก าหนดเวลา และมี
คุณภาพงานตามสัญญา 

9. ด าเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ท่ีมิได้ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ  
10. พิจารณาอนุมัติค่าใชจ้่ายในการซื้อทรัพย์สิน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของบริษัทฯ และสามารถท า

ธุรกรรมทางการเงินได้ภายใน วงเงินไม่เกิน 1,000  ล้านบาท อ านาจในการท าธุรกรรมทางการเงิน
จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการ ด าเนินงานประจ าวัน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สินทรัพยถ์าวร เงินกู ้
เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และ การประกันภัย (ยกเว้นการประมูลงานและการท าสัญญาก่อสร้างซึ่ง
จะไม่มีข้อจ ากัดวงเงิน)  

11. ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ด าเนินการได้ 
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ค. คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  (โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560  )  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
  

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวิลเลี่ยม ล ี เซนท์กราฟ*  กรรมการตรวจสอบ 
3. ศ.ดร.มิ่งสรรพ ์ ขาวสอาด ** กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนายวิฑิต  อวยสินประเสริฐ  รองประธานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
หมายเหต ุ * นายวลิเลี่ยม ลี เซนท์กราฟ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
  ** ได้รับการแต่งตั้งจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/9/2559 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
ขอบเขต  อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
1.  สอบทานให้บรษิัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  
2.  สอบทานให้บรษิัทฯมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน  (Internal 

audit)  ท่ีเหมาะสมและมปีระสิทธิผล และพจิารณาความเปน็อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตั้งโยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานให้บรษิัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  

4.  พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  และเปน็ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ  

6. สอบทานประสิทธิผล และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และหารือรว่มกับฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯซึง่รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

7.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
7.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  
7.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัตติามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
7.4  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
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7.5 ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
7.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน 
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร  

(Charter) 
7.8  รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
 
ง.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯประกอบด้วย 
กรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 7 ท่าน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ( พ.ศ. 
2559 – พ.ศ. 2562 ) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายไผท ชาครบัณฑิต รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายชาติชาย ชุติมา กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นายสมภพ พินิจชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นางสาวเพ็ญพรรณ เรียงทองหลาง กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายปีต ิ กรรณสูต กรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หมายเหต ุ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลนั้น  จะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้  ช่วยให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีและการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ยึดแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีมีมาตรฐานตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ประกาศใช้   

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลว่าความเสยีหาย หรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น หรือ หากเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้  โดยต้องประเมินความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

 
ขอบเขต  อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบริษัทฯซึ่งครอบคลุมถึง 

 ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีส าคัญ (Key Risk)  เช่น ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความ 
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เสี่ยงด้านการปฏบิัติงาน และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้สอดคล้องกับนโยบายการ 
บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตดิตาม และดแูลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏบิัติตามนโยบายการบริหารความเสีย่งภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับ 
อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ก าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงท่ีบริษัทฯจะยอมรับได ้
5. ก าหนดมาตรการท่ีจะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ

และการปฏิบัติตามนโยบายทีก่ าหนด 
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯอย่างสม่ าเสมอเก่ียวกับการบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยง

ของบริษัทฯและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งท่ีต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 

8. จัดให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงตามความจ าเปน็ โดยสนับสนุนคณะท างานบริหารความเสี่ยงในด้าน
บุคลากร งบประมาณ และทรพัยากรอื่นท่ีจ าเป็น ให้สอดคลอ้งกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
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9.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
(1) กรรมการอิสระ  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ กระบวนการสรรหา 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ    

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 9/3/2552 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้
บริษัทฯ  ปรับปรุงข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  ดังนี ้
   1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
   2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิทัย่อย บริษัทร่วม  บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ท้ังนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯโดยในสว่นท่ีเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์
ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯท่ีจัดขึ้นในปี 2554 เป็น
ต้นไป 
  3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ท่ีเป็น บดิามารดา คู่สมรส พีน่้อง และบุตร  รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เก่ียวกับลักษณะความสัมพนัธ์ยอ้นหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้
เริ่มใช้บังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบรษิัทฯ ท่ีจัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต่ ากว่า  ท้ังนี้ 
การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นบัรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน 
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  5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบ
บัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เก่ียวกับ
ลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลงั 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใชบ้ังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ 
ท่ีจัดขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป  
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เว้นแตจ่ะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองป ี
โดยในสว่นท่ีเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ย้อนหลัง 2 ปี ดังกล่าวให้เริ่มใชบ้ังคับตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีของบริษัทฯ  ท่ีจดัขึ้นในปี 2554 เป็นต้นไป 
 7.  ไม่เป็นกรรมการ ท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 8.  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯอื่น  
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  

  9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงาน 
  ของบริษัทฯ 
  

กระบวนการสรรหา     
คณะกรรมการบริษัทฯจะปรึกษาหารือร่วมกัน โดยพจิารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นเกณฑ ์

เพื่อก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท้ังทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นต่อไป 
(2) กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 
2.1 การสรรหากรรมการ 

วิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการนั้นแม้ว่าบริษทัฯจะไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วทุกครั้ง กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบวาระ 
หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น บริษัทฯ
โดยคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในปัจจบุัน จะมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมท้ังด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯเข้ามาเป็นกรรมการ  โดยไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2548 ว่าดว้ย
เรื่องข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
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บริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 พร้อมท้ังคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒ ิ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ช่วงท่ี
ผ่านมา  

นอกจากนั้นในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560   โดยก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม โดยน าเสนอ และขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป 

ภายหลังจากได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว   บริษัทฯจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น  ท้ังนี้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้นับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และออกเสียง
ลงคะแนน    
2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดบัสูง จะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพจิารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม คือ เป็นผู้ทีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้
บรรลวุัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
อย่างดี คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเปน็ผู้สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  

 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายในการก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบรษิัท
ร่วม  โดยค านึงถึงวิธีปฏิบัติงานด้านการจัดการ ท่ีมีความรบัผิดชอบ สามารถควบคุมได้  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
เน้นรักษาผลประโยชนส์ูงสุดให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  โดยบริษัทฯได้แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือผู้มีอ านาจควบคุม  ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
ประกอบธุรกิจนัน้ๆ  โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ  

กรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของบริษัทฯ จะร่วมกับกรรมการ หรือ 
ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่ส าคัญเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม  
โดยค านึงถึงลักษณะการประกอบธุรกิจนั้นๆ  พร้อมกับก าหนดให้มีข้อบังคับในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลฐานะ
การเงิน และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษทัย่อย และบริษัทร่วม กับ บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์รวมถึงการท ารายการส าคัญอื่น  ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล บันทึก
ข้อมูล ของบริษัทย่อย และบรษิัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้  และรวบรวมขอ้มูลมาจัดท างบการเงิน
รวม  ทันตามก าหนดเวลา 

ทุกๆ ปี บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมจะท าการประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม และ
รัดกุมเพียงพอหรือไม่ โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
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  9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้ก าหนดไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรในบรรษัทภบิาลอิตาเลียนไทย ซึ่งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะมอบให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าท างาน โดยสรปุนโยบายส าคัญ อาทิ  การจ ากัดให้รับรูไ้ด้เฉพาะผู้บริหารระดับ
สูงสุดเท่าที่จะท าได้และเปิดเผยต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ตามความจ าเปน็เท่าท่ีควรทราบเท่านั้น โดยแจ้งให้
พนักงานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับ  และมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ รวมท้ังได้ก าหนดข้อห้ามในเรื่อง
การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใชส้ารสนเทศดังกล่าว  หากพนักงานผู้ใดฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตาม  
บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการลงโทษทางวินัย  โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัด
เบี้ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รบัค่าจ้าง หรอือาจให้ออกจากงาน  ท้ังนี ้  ขึ้นอยู่กับความร้ายแรง
ของความผิดนั้น นอกจากนั้น การท่ีกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงต้องมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ 
ทุกครั้งท่ีมีการซื้อ/ขาย/โอน ต่อ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับเปน็
มาตรการส าคัญท่ีจะช่วยการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี อีกท้ังกรรมการและผู้บริหาร ท่ีมีหน้าที่
รายงานดังกล่าว  ต้องรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ท้ังนีบ้ริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ในเรื่องของจ านวนหุ้นท่ี
เปลี่ยนแปลงระหวา่งรอบปีบญัชี  ในรายงานประจ าปีทุกปี  

ส าหรับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนน์ัน้ บรษิัทฯได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากับตลาดทุน อย่างเคร่งครัด รวมท้ังเปิดเผยรายการ
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการประจ าป ีและรายงานประจ าปีทุกปี 

  
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ( audit  fee ) 
บริษัทและบรษิัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่  
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม  15,399,000  บาท  
 ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบญัชีสังกัด บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงาน 

สอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด  ในรอบปบีัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม   -  บาท 
2. ค่าบริการอื่น ( non-audit fee )  

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  ซึ่งได้แก่  - …………………….. -   ให้แก่ 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท  และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิด

จากการตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปบีัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท 
 ส านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบญัชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี 

 ดังกล่าวในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจ านวนเงินรวม  -  บาท   และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ 
 ตกลงท่ียังให้บริการไม่แล้วเสรจ็ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  มีจ านวนเงินรวม   -    บาท 
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ  
โดยส่วนใหญ่แล้ว  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียนปี 2555 ( The 

Priciples of Good Corporate Governance 2012)  ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้   
1. การก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  
ส าหรับการก าหนดใหว้าระการด ารงต าแหน่งอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ป ี นั้น  คณะกรรมการบรษิัทฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าการแต่งตั้ง กรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการท่ี
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ และประสบการณ์ เก่ียวกับการด าเนินงานของบรษิทั  ท้ังนี้กรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องยังคงสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ  

2. บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏบิัติแลว้ คณะกรรมการจะมี
การปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อก าหนดตัวบุคคลท่ีมีความเหมาะสมท้ังด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเปน็กรรมการ  ดังรายละเอียดตามหัวข้อ 5.2 เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย 

3. บริษัทฯ ยังไม่ได้ก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืน ของประธานบริหาร (CEO) 
เนื่องจากบริษัทฯ  มีบรษิัทในเครือเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก้ือกูลและสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัทฯ  

 
เพื่อเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการบริษัท ในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้  
รายชื่อกรรมการ (จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมประชุม / จ านวนคร้ังที่ประชุม ) 

  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

การเข้าร่วมประฃุม
ผู้ถือหุ้น 

1. ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม   4/4 2/2 1/1 
2. นายเปรมชัย กรรณสูต - - 1/1 
3. นางนิจพร จรณะจิตต์ - - 1/1 
4. นายไผท  ชาครบัณฑิต - 2/2 1/1 
5. นายธวัชชัย สุทธิประภา - - 1/1 
6. นายวิลเลี่ยม ลี  เซนท์กราฟ   4/4 - 1/1 
7. นายปีติ    กรรณสูต - 1/2 1/1 
8. นายธีระพงศ์   ปังศรีวงศ์ * 2/4 - 1/1 
9. นายธรณิศ  กรรณสูต - - 1/1 
10. นายเกริก    วณิกกุล  - - 1/1 
11. ศ.ดร.ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด ** 1/4 - - 
 
หมายเหต ุ * ลาออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
 ** ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

ครั้งท่ี 4/9/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 
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10. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
รายงานความยั่งยืน  
 ด้วยความมุ่งมั่นในการท างานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ  “ยึดม่ันในสัญญา สร้างความ
ไว้วางใจ ใส่ใจในคุณภาพ”   ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายท่ีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ป
เมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้ใหค้วามส าคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนนิธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและรวมไปถึงธุรกิจ
ในด้านการลงทุนของบริษัทฯในทุกๆ ธุรกิจด้วย  บรษิัทฯได้มีการศึกษา พัฒนาข้อมูลต่างๆ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรในการรองรับการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การพัฒนาชุมชุนเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  มุ่งเน้นการมีส่วนรว่มของพนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รวมถึงการให้
ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กรและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนการแสดง
เจตนารมณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญและปรบัระดับความส าคัญให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมไปถึง
หน่วยงานท่ีอยู่ยังต่างประเทศ  พัฒนาและส่งเสริมแนวทางให้เป็นไปตามแบบสากล และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ีรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนทางสังคมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 
วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ : 
 “เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นน าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยจิตส านึกที่มีความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคข้ันสูงที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างสูงสุด” 
 
นโยบายภาพรวม ความรับผิดชอบต่อสังคม : 

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี การประกอบธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค การรว่ม
พัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิง่แวดล้อม  

1. การก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ จะจดัให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เก่ียวข้องทุก
ฝ่าย เพื่อน าไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  

2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯเชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความ
เชื่อมั่นกับผู้เก่ียวข้อง อันจะเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในระยะยาวดังนั้นบริษัทฯ จะไม่เห็นแก่
ผลประโยชน์อื่นท่ีอาจได้มาจากการด าเนินงานท่ีไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม ทรัพยากรบุคคลเป็นปจัจัยส าคัญของ
ธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริษัทฯจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รบัโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพนู
ทักษะในการท างาน  
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4. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภคธรุกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันสูง โดยความส าเร็จของโครงการ
ในอดีตและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแข่งขันไว้
ได้ ดังนั้นบรษิัทฯ จะรักษามาตรฐานของสินค้าและบริการให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และเปน็ประโยชน์
ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริม
การจ้างงาน และการจดัโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปจัจุบันสังคมให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากการด าเนินโครงการท่ีมี
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีย่อมช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินโครงการก่อสร้างได้อย่าง
ราบรื่น และเสรจ็ทันเวลา ดังนัน้บริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฏหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอืน่ๆของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมดว้ย  

7. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมลูท่ีสะท้อนให้เห็น
การปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดังกล่าวข้างต้นไว้ในรายงานประจ าปี 
 

 ซึ่งนโยบายดา้นการความรบัผดิชอบต่อสังคมดังกล่าวนี้ ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ 
“บรรษัทภบิาลอิตาเลียนไทย” 
 
แนวทางเกี่ยวกับ การด าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้ยึดถือการด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
กิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ ซึง่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษทัภิบาลอิตาเลียนไทย”  
 และแนวทางในการด าเนินธรุกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพ
และมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ในราคาทีเ่ป็นธรรมแลว้บรษิัทฯ ก็ยังให้
ความส าคัญต่อการดูแลด้านการจัดการอาชวีอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดเป็นมาตรการ และให้
หน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล เป็นส าคัญ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความ
ปลอดภัยแล้ว บรษิัทฯ ยังมีการจัดการดา้นสิ่งแวดล้อมโดยมกีารควบคุมคุณภาพของอากาศ เสียง บริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง
และพื่นท่ีใกล้เคียง การวางแผนการก าจัดเศษวสัดุ ขยะมูลฝอย ตลอดจนการวางแผนจัดการด้านงานจราจร คมนาคม 
ขนส่ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น  

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการท างาน ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน และประชาชนในพืน้ที่ข้างเคียง บริษัทฯ ก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงให้มีการแต่งตั้ง“คณะกรรมการกลาง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ได้ด าเนินงานดา้นการตรวจ
ตรา และดูแลหน่วยงานให้ปฏบิัติให้ถูกต้องตามหลักของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เป็นไปตาม 
นโยบายด้าน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการท างาน ของบริษัทฯ ซึ่งประกาศให้ใช้มานานแล้ว โดย
ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภบิาลอิตาเลียนไทย” เช่นเดียวกัน ดังนี้:- 
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นโยบายความปลอดภัยในการท างานและอาชีวอนามัย : 
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้เลง็เห็นถึงความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท างาน

และอาชีวอนามัย ท่ีจะส่งผลต่อพนักงานทุกคน และบุคคลอืน่ จึงได้ก าหนดนโยบายให้ทุกฝ่ายด าเนินการในด้านความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัย ดังนี้ 

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะรว่มมือกันปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 

 2. บริษัทฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 3. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรูแ้ละมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
 4. บริษัทฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธปีฏบิัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึง

การมีสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 
5. บริษัทฯ จะป้องกันอุบัติเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นจากการท างานท่ีมีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่นอย่างเต็ม

ความสามารถ 
6. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าท่ีดูแลและรบัผิดชอบในด้านความปลอดภัยในการท างาน และอาชีวอนามัย

ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 
7. บริษัทฯ จะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้

เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
8. คณะกรรมการกลางความปลอดภัยจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ทุกรายไตรมาส  กรณีเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรงระดบัสูงสดุ คณะกรรมการ
กลางความปลอดภัยต้องรายงานต่อประธานบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุดทันท ี
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ผลกระทบและหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืน (Triple Bottom Line : TBL) 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economics 

Social Environment 

เศรษฐกิจ 

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การจ้างงาน, สร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อ
อ านวยความสะดวก  และการสร้างผลก าไร 

สิ่งแวดล้อม 

วัสดุ(วัตถุดิบ)ที่ใช้ในการก่อสร้าง , การใช้
พลังงาน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเกิดมลพิษ  

สังคม 

สร้างความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน, การพัฒนาบุคลากร, 
สุขภาพและความปลอดภัย, การพัฒนาชุมชนและ
สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับสังคม 
 

Sustainability Development 
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ตารางแสดงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร (Triple Bottom Line : TBL) 
        CSR framework ทีแ่สดงให้เห็นถึงประเด็นส าคัญของธุรกิจ ความท้าทาย และความคาดหวัง เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
                  โดยแสดงถึงประเด็นมุ่งเน้น ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
TBL Component Internal Aspect External Aspect CSR 

Standards 
ประเด็นหลัก 

Economics 
success 

-ผลก าไร / ต้นทุนโครงการ 
-การได้สัดส่วนงานที่สงูขึ้น 
-หุ้น / นักลงทุนให้ความสนใจ 
-ทุจริตคอรัปชั่น 

-ราคาที่ยุติธรรม 
-สร้างความเชื่อมั่น/งานทีม่ีคุณภาพ 
-การปันผลหุ้น 
-การต่อต้านทุจรติคอรัปชั่น และการแข่งขันทาง
การค้าที่เป็นธรรม 

CG (SET) -การเจริญเติบโตทางธุรกจิ และ
ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม 
-การต่อต้านทุจรติคอรัปชั่น 

Social 
responsibility 

-ความปลอดภัยของพนักงาน 
- การป้องกัน ดูแล 
- สวัสดิการ และผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
-ลดการต่อต้านจากชมุชน 

-ความปลอดภัยของชุมชน และสังคม 
-การดูแลสิทธิมนุษยชน 
-การจ้างฝมีือแรงงานจากชุมชน ส่งเสริมการ
กระจายรายได้ของชุมชน 
-การบริการจัดการโครงการที่มปีระสิทธิภาพ 

CG (SET) -Safety first / Zero Accident 
-การดูแลสิทธิมนุษยชน 

Environmental 
responsibility 

-ใช้ทรัพยากรที่คุม้ค่า 
-ส่ิงแวดล้อมที่ดีในการท างาน (ปริมาณฝุ่น, เสียง 
ฯลฯ) 
-การใช้พลงังานที่คุ้มค่า 
 

-การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 
-การดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า ฝุ่น อากาศ 
เสียง ฯลฯ) 
-การจัดการพลังงาน ใช้พลังงานอย่างคุ้มคา่ การ
บริหารพลังงานทดแทน 

CG (SET) -การบริหารจัดการวตัถุดิบ 
-การจัดหาวัสดุทดแทน 
-การควบคุมดแูลผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
-การจัดการพลังงาน และพลังงาน
ทดแทน 
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ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ได้ดูแลและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ดังนี้ 
1 ผู้ถือหุ้น  
2 ผู้บริหาร และพนักงาน 
3 ลูกค้า  
4 คู่ค้าและเจ้าหนี้  
5 คู่แข่งทางการค้า  
6 ชุมชน , สังคมส่วนรวม  
7 สิ่งแวดล้อม 
  

 
 
 
 
 
ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 
มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า 

เจ้าหนี้ 

ชุมชน/สังคม 

สิ่งแวดล้อม 

คู่แข่งทางการคา้ 

-ความรับผิดชอบ 
-การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่นได้เสีย 
-ผลกระทบและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
-การสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีสว่นได้เสีย 
-การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส 
-การดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 

-คุณภาพ และมาตรฐานของงาน 
-สุขภาพ และความปลอดภัย 
-แรงงานทั่วไปและฝีมือแรงงาน 
-การบริหารจัดการจดัการทรัพยากร 
-การทุจริต คอรัปชั่น 

-สิทธิมนุษยชน 
-การตลาด  
-ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 

-การดูแล พนักงานและสวัสดิการ 
-การบริหารจัดการวัตถดุิบ และทรัพยากร 
-การก ากับดูแลกิจการท่ีด ี
-การบริหารและจัดการความเส่ียง 
-การแข่งขันทางการคา้ 

ส ำคัญต่อ ITD 

ส ำ
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ
ด้เ
สีย

 

มาก น้อยมาก 
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แนวทางปฏิบัติ เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทฯ ได้ด าเนินกิจกรรม โดยยึดหลักแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการท่ีได้จัดท าโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ด าเนินทั้งหลักการ 8 ข้อ ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วน

ได้เสีย 
 

โดยเรื่องท่ีทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการและน ามาเปิดเผย มีดังนี้ 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ มีมาตรการต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม เชน่การฮั้วประมลู การจ ากัดปริมาณการ

ผลิต การกักตุนสินค้า หรือการให้ความช่วยเหลือบริษัทในสงักัดอย่างเกินความเหมาะสม รวมถึงการแข่งขันตัดราคา
สินค้าและบริการเกินควร ซึ่งท าให้บริษัทขนาดเล็กเสียเปรยีบ มีการท าสัญญาว่าจ้าง และมีการท าสัญญาข้อตกลง 
ก่อนท่ีจะมีการเริ่มลงมือท างาน 

รวมถึง บริษัทฯ ยังก าหนดใหม้ีนโยบายเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสดุของ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรือ่ง คือ รายการที่เก่ียวโยงกัน และสถานการณ์อื่นๆท่ีท าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของ “ บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”  อีกด้วย 

    
2. การต่อต้านทุจริต 
บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ก าหนด

แนวทางในการประพฤติปฏบิตัิท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ  ฝ่ายบริหาร และพนักงาน   ในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ
และจรรยาบรรณพนักงาน   ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ “ บรรษัทภบิาลอิตาเลียนไทย”  ของบริษทัฯ   โดยได้มี “นโยบาย
เก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”   

บริษัทฯ ได้จดัท าเป็นประกาศระเบียบข้อปฏบิัติ และให้ถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกท่านทราบ โดยมีขั้นตอน 
และระเบียบข้อก าหนด ตั้งแต่การสอบสวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกคนและด าเนินการลงโทษตามระเบียบของ
บริษัทฯ 

รวมถึงยังได้จัดให้มีการอบรมให้พนักงานตระหนักถึงการมีจิตส านึกในเรื่อง พฤติกรรมในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น 
ในหลักสูตร การปลูกจิตส านึก และพัฒนาพฤติกรรมความซือ่สัตย์เพื่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปลูก
จิตส านึกให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นอีกเรื่องท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญรวมท้ังบุคลากรภายในของบริษัทฯ และ

บุคคลท่ัวไป ทั้งนี้ในส่วนของพนักงาน ทางบริษัทฯ ได้มีสวสัดิการดูแลในเรื่องต่างๆ และมีการก าหนดค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม อีกท้ังยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน ์และส่งเสริมความก้าวหน้า
ของพนักงานและลูกจ้างให้มีความเสมอภาค มีการจัดเก็บขอ้มูลการจัดฝึกอบรมของพนักงาน มีการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประจ าปี รวมถึงได้ชี้แจงถึงระเบียบข้อบังคับ มีการแจ้งให้ทราบถงึสวัสดิการต่างๆ ให้พนักงาน
ได้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือลูกจ้างในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้
พนักงานได้เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม มีการก าหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักท่ีเหมาะสม มีระเบียบข้อบังคับของการท างานในวันหยุดการท างานล่วงเวลา รวมถึงก าหนด
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังาน เป็นต้น 

 และในเรื่องกฏประกาศของกระทรวงแรงงานฯ  บรษิัทฯมีการส่งเสริม ให้มีการจ้างงานกับลูกจ้างท่ีพิการ/
ทุพพลภาพ เขา้ท างานกับบรษิัทฯ ด้วย 

 บริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคัญต่อการดูแลด้านความปลอดภยัของลูกจ้าง พนักงาน และบุคคลท่ัวไป โดยได้
ประกาศเป็น นโยบายด้านความปลอดภัยในการท างานและอาชวีอนามัย นอกเหนือจากการปฏิบัติงานโดยยดึ
ข้อก าหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการท างานแลว้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีขอบเขต ครอบคลุมแนวทางการปฏบิัติงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงกฎระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ อันอาจ
ท าให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือปัองกันทรัพย์สินเสียหาย โดยมกีารแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน โดยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม และแต่งตั้งเป็นเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยใน
การท างานระดับบริหาร และหัวหน้างานทุกคน ตั้งแต่ระดบัโฟร์แมน วิศวกร ขึน้ไป เขา้รับการอบรม และแต่งตั้งเปน็
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดบัหัวหน้างานโดยมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับพืน้ฐานและ
ระดับวิชาชีพ  ประจ าอยู่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯเพื่อดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในหน่วยงาน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน บรษิัทมีการส ารวจสภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีท างานเป็นประจ าทุกปี และมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดเสี่ยงในการท างานและ

ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้พนักงานเพื่อมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมามีการด าเนินงาน เช่น 

การปรับปรุงพื้นที่สต็อคชิ้นงานเพื่อความสะดวกในการท างาน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ, การก่อสร้างห้องน้ าเพิ่มเติม

ให้เพียงพอกับพนักงานและปรับปรุงห้องน้ าท่ีช ารุดทรุดโทรม เป็นต้น 

4. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค / ผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีด ี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”  ของบริษัทฯ  อาทิ ผู้ถือหุ้นให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รบั
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน  ในหัวข้อ นโยบายเกี่ยวกับสทิธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และในหัวข้อนโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
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บริษัทฯ มีมาตรฐานการปฏบิตัิงานของแต่ละหน่วยงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีการ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏบิัติงาน อันจะเป็นการช่วยสร้างความนา่เชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ทั้งจากเจ้าของงาน พนักงาน และบุคคลท่ัวไป  

ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะเห็นได้ว่าในการท างานของบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหา
เรื่องของการท้ิงงาน สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบงานไดต้รงตามเวลาที่ก าหนด มีการท าสัญญาระหว่างบรษิัทกับผู้มี
ส่วนได้เสีย เชน่ เจ้าของงาน ผู้รับเหมาช่วง และได้เปิดโอกาสให้มีการศึกษาข้อตกลงในสญัญาและมีการลงนามก่อนที่
จะลงมือปฏบิัติในทุกครั้งของการปฏิบัติงาน 

ในระหวา่งปฏิบัติงาน ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และสภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี ท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ  โดยได้มแีบบฟอร์มส าหรับตรวจเช็ค อาทิ น้ า อากาศ สภาพแวดล้อม เครื่องจักรกลต่างๆ การดูแล
การจัดการจราจร พื้นท่ีในการก่อสร้าง อยู่เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในการท างาน รวมถึงให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม ชุมชน อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดไูด้จากรายงานการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ในการท างานระดบัวิชาชีพ ท่ีทุกๆหน่วยงานได้จัดท าไว้ เพือ่รายงานต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็น
ต้น   

 
5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ไดใ้ห้ความส าคัญในเรื่องการดูแล สภาพแวดล้อม และได้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท างาน และ
พื้นท่ีใกล้เคียง มีการปรับภูมทัิศน์ พื้นท่ีท างาน ไม่ว่าจะเป็นในส านักงาน เชน่ด าเนนิกิจกรรม 5 ส. พืน้ที่ก่อสร้าง 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน  

 
ในกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ หน่วยงานมีการควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรือ

ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด และบริษัทฯ ยังสนบัสนนุให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธภิาพและลดอัตรา
การใช้พลังงาน ซึ่งรวมถึงการป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องหรือเกิดจากการท างาน อาทิ มลพิษจาก ฝุ่น
ละออง เสียง เศษวัสดุของเสยีท่ีเหลือใช้ ได้แก่ เศษเหล็ก ลวด ขี้กลึง  น้ ามันเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถังน้ ามันเปล่า 
เศษทองแดง เป็นต้น 

 
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดเก็บวสัดุ อุปกรณ์ การจัดเก็บสารเคมี   รวมถึงมีการจัดคัดแยกขยะ ท่ีเกิดจาก

การก่อสร้าง และการท างาน ไม่ว่าจะเปน็ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีเป็นสารเคมีอันตราย และมีการน าไปก าจดั
อย่างเหมาะสม  

 
 บริษัทฯ มีการตรวจสอบเสียงขณะท างาน อาทิเสียงจากการขุด เจาะ ระเบิด และท าการควบคุม ป้องกัน 

ปริมาณเสียง ตรวจสอบฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการท างาน ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากทางวิ่ง การจราจร การควบคุมความเร็ว
ของรถ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในความเร็วท่ีเหมาะสม มขีัน้ตอนในการป้องกันการปล่อยน้ าท้ิง น้ าเสียท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันเศษวัสดุตกหล่น  
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6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งชุมชนก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหนึ่งในกระบวนการท างาน

ของบริษัทฯ  ดังนั้นส่วนหนึ่งท่ีจะลดผลกระทบระหว่างบริษทัฯ กับชุมชนได้ คือมีนโยบายให้มีการจัดจา้งงาน จาก
คนในชุมชนที่หน่วยงานก่อสรา้งเข้าไปด าเนินในพื้นท่ีนั้นๆ  เช่นการจ้างแรงงาน ชา่งฝีมือ  ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็น
การสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้ว ยังช่วยลดปัญหาจากผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นได้ด้วย 

และนอกเหนือจากนี้ ทางหน่วยงานของบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม  อาทิ กิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณปูโภค ปรบัปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ด้านกีฬา รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชุมชุนนั้นๆ 
อีกด้วย 
 

กิจกรรมทางสังคมและการมีส่วนร่วมในการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน 

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการให้การสนับสนุน

เครื่องจักร ทรัพยากร และบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อท ากิจกรรมการพัฒนา 

ดังตัวอย่างของหน่วยงาน J.1404 ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียนไทย  ได้น าศักยภาพของบริษัทฯ และเครื่องจักร 

อุปกรณ์ วัสดุ ท่ีมีอยู่ของบริษัทฯ ไปร่วมในการปรับปรุง และช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ดังต่อไปนี้ 

ปรับพื้นถนนโรงเรียนอนบุาลวิหารแดง 

 

 

เทพื้นคอนกรีตวัดสมานมิตร 
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ก่อสร้างศาลาการเกษตร ต.เจริญธรรม 
 

 
 

ปูกระเบื้องศาลาวดัราษฎ์เจรญิ 

 

 

สร้างราวบันไดขึ้นพระใหญ่วัดเขาน้อย 

 

 

 
 

สร้างบ้านส าหรบัผู้พิการ 
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ปรับพื้นท่ีมัสยดิ 

 

 

สร้างศาลาที่พักผู้ปกครองโรงเรียนบ้านบางกง 

 

 

 
ก่อสร้างบ้านประชารัฐ 
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ปรับพื้นถนนและลอกคลองวัดหนองโพธิ์ 
 

 
 

ปรับปรุงไหล่ถนนหมู่ 7 วิหารแดง 

 

 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าบ้านบางกง 

 

 

 
 

ปรับพื้นท่ีเทคอนกรีตศูนย์เด็กเล็ก อบต.วิหารแดง 
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ปูกระเบื้องวัดหนองหมูใต้ 

 
 

 

  
ปรับปรุงคลองสาธารณะวัดเขาแก้วมุกดาราม 

 

 

 
 
รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
นโยบายและภาพรวม 

 บริษัทฯ ถือว่านโยบายด้านการด าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของ
กิจการและสังคมโดยรวม นัน้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธรุกิจปกติ (In-process)  โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้
ก าหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อีกท้ังยังได้มีการประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความทันสมัย เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมอยู่เป็นระยะ ซึ่งนโยบาย
ท้ังหมดที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
“www.itd.co.th”  ภายใต้หัวขอ้ “บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย”  
 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน  
 กระบวนการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้เน้นในการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-
process) โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ในช่วงเริ่มต้นนี ้บรษิัทฯ ได้เปดิเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าท่ีได้ด าเนินการอยู่ ซึ่งอาจมีเนื้อหา
ท่ีไม่ครอบคลุมหลักการท้ัง 8 ข้อ  
 บริษัทฯ ได้ด าเนินธรุกิจที่มุ่งสู่คติพจน์ที่ว่า “COMMITMENT, RELIABILITY & QUALITY” ดังนั้น บรษิัทฯ 
จึงได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลัก คือธุรกิจก่อสร้าง  ซึ่งนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามยัแล้ว เรายังค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม ชุมชน   การใช้ทรัพยากร
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อย่างคุ้มค่าด้วย และท่ีผ่านมา มาตราการในการป้องกันและมีส่วนรว่มในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การเคารพ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจน
การดูแลบุคลากร พนักงาน ลกูจ้าง อย่างเป็นธรรม 
 
การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ได้มีข้อพิพาททางกฎหมาย  ซึ่งบริษัทฯ เปน็คู่ความ หรือคู่กรณี  โดยท่ีคดี หรือ
ข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสนิทรัพย์ของบริษัทฯ  ท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น  ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม พ.ศ.2559    โดยเปิดเผยไว้ในส่วนของ แบบแสดงรายการประจ าปี (56-1)  ของ
บริษัทฯ ในหัวข้อ ข้อพิพาททางกฎหมายแล้ว 
  
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)  
 

บริษัทฯ เชื่อม่ันวา่ธุรกิจที่ดจีะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
ด าเนินการตามหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยให้การ
สนับสนุนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยได้จดังบประมาณส่วนหนึ่งจาก
รายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการด าเนนิกิจกรรม ดังนี ้

 
ด้านการศึกษาและเยาวชน:  บรษิัทฯ ได้มีกิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนในหลาย

รูปแบบ เช่น  
- การจัดตั้ง โครงการกองทุน ”นายแพทย์ ชัยยุทธ กรรณสูต เพื่อการศึกษา” เพื่อให้การช่วยเหลือบุตร -

ธิดา ของพนักงานของบริษัทฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตัง้แต่ปี พ.ศ 
2549 จนถึงปัจจบุัน    

- บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (APPC) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ได้จัดตั้งโครงการ 
“เยาวชน เอพีพีซ”ี และด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศึกษา แก่นักศึกษาสายอาชีพ สถาบนัอาชีวศกึษา ในจังหวดัอุดรธานี โดยได้มอบ
ทุนการศึกษาปีละประมาณ 250 ทุน ทุนละ  5,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกมัด  

- บริษัทฯ ได้มีสว่นรว่มสนบัสนนุกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่หน่วยงานต่างๆ ของท้ังทาง
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ชุมชนรวมถึงมูลนิธิต่างๆ จัดขึ้น อาทิ การสมทบทุนกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราช
สมภพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปรบัปรงุหอประชุม
จุฬาฯ และการสนบัสนนุการจดัท าการ์ด ส.ค.ส.ของมูลนธิิสายใจไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ การ
สนับสนุนกอล์ฟการกุศลต่างๆ เป็นต้น 

- บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปีที่ผ่านมา ก็ได้สนับสนุนให้กบัหน่วยงาน
อาทิ  สนับสนุนกิจกรรมวันเดก็ ของวัดพุน้ าร้อนรัตนคีรี, กิจกรรมวันเด็กของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นต้น 
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ด้านสังคม :  
กิจกรรม “ ยางยืด เปลี่ยนชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม ท่ีได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และ 

พนักงาน บรษิัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ จ ากัด (มหาชน) โดยมี ดร.เมธี ธรรมวฒันา ผู้ริเริ่ม คิดค้นและพัฒนา
โครงการ มาเป็นวิทยากร ภายในกิจกรรมได้สอนถึงวิธีการท าและเทคนิคการออกก าลังกายโดยใช้อุปกรณ์ท่ีได้ท าขึ้น
กันเองในงาน จากหนังยางเส้นเล็กๆ ให้เป็นอุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ ท่ีมีปญัหาเรื่อง ไขข้อเสื่อม อีกทั้ง
ยังให้ประโยชนใ์นเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยจะเน้นอุปกรณ์ท่ีมีราคาถูก หาซื้อง่ายและท าเองได้   
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  เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2559 ท่ีผ่านมา ทางฝ่ายบริการองค์กร ได้เป็นตัวแทนน ายางยืด ท่ีได้จากการจัด
กิจกรรม จ านวนท้ังสิ้น 130 ชิ้น ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อใช้เปน็อุปกรณ์ออกก าลังกายส าหรับพระสงฆ์ท่ี
อาพาธ  
 

 
 

ด้านการท านุบ ารุงศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ :  
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และการสบืทอดประเพณี และวัฒนธรรม

อันดีงาม โดยส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา ประเพณ ีและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในป ี
2559 บรษิัทฯ ได้มีกิจกรรม ท้ังกิจกรรมทอดผ้าป่า ทอดกฐินในหลายๆ แห่ง สนบัสนนุวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม 
และท านบุ ารุงรักษาวดั และเมือ่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได ้เป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐิน แต่ก็
ได้มีส่วนรว่มในการบริจาคเงิน เพื่อทอดกฐินพระราชทาน วดัพุน้ าร้อน จ านวน 30,000 บาท  

-บรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2560 มูลนิธิหอธรรมพระบารมี วดั
ผาณิตาราม จ.ฉะเชิงเทรา และ บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพงานอุปสมบท
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หมู่ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเปน็พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน)    แดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยนายธวัชชัย สุทธิประภา กรรมการรองประธานบริหาร
อาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต ์จ ากัด (มหาชน) เป็นประธานร่วม พร้อมผู้บรหิาร พนักงาน จากส านักงาน
ใหญ่ และหนว่ยงาน เข้าร่วมในพิธี  

ผู้ร่วมอุปสมบทในครั้งนี้นอกจากได้บ าเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศลแลว้ ยังได้มีโอกาสศึกษาพระ
ธรรมวินัยและปฏบิัติตามหลักธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาส่งผลให้เกิดการพัฒนาจติใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้น ในสังคมและประเทศชาติสืบไป 
 

 

    

     
 

 
กิจกรรมหนึ่งท่ีทางบริษัทฯ ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือเพื่อน

พนักงาน และผู้มีสว่นได้เสียอืน่ๆ ชุมชน  อาทิ ในปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ท ากิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนดังนี ้

- โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย แคมป์ที่พักคนงาน ท่ีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเมื่อ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แคมป์ท่ีพักคนงาน (แคมป์ช่อง11) ของบมจ. อิตาเลียนไทยฯ ท าให้
คนงาน ได้รับความเดือดร้อน ท้ังท่ีพัก อาหาร ของจ าเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  จึงไดม้ีการตั้งจุดรับบริจาค เพื่อน า
ข้าวสาร,อาหารแห้ง, เครื่องนุ่งห่ม, ของใช้ในชีวิตประจ าวัน และ เงินบรจิาค ไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จาก
เหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าว โดยสิ่งของบริจาคได้รบัทานน้ าใจจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และหน่วยงาน , 
บริษัทในเครือ, บริษัทในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ตลอดจน เพื่อนพนักงานในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ และประชาชน



บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                                                แบบแสดงรายการประจ าป ี 2559 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 2 :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ   หน้าที่ 117 

  

 

ท่ัวไป โดยยอดเงินบรจิาครวมท้ังสิ้น 230,516 บาท สิ่งของบริจาคท้ังหมดได้น าไปมอบที่แคมป์ช่อง 11 ท่ีประสบ
อัคคีภัย โดยมีนายช่างไพบูลย ์เบญจประกายรัตน์ ผู้จดัการโครงการฯ  เป็นผู้รับมอบ 

 

   
 

   
 

   
 

จากเหตุการณ์น้ าท่วมทางภาคใต้ เมื่อช่วงเดือนมกราคม ปี 2560 ท่ีผ่านมา ทางส านักงานใหญ่ ผ่านทางฝ่าย
บริการองค์กร ได้จัดตั้งโครงการ “ไอทีดี ร่วมใจช่วยภัยใต้” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเพื่อนพนักงาน 
รวมท้ังบุคคลท่ัวไปท่ีอยู่ภายในอาคารอิตัลไทยทาวเวอร์เป็นอย่างยิ่ง  โดยได้ร่วมกันบรจิาคเงิน รวมท้ังเครื่องอุปโภค 
บริโภค  ซึ่งทางฝ่ายบริการองค์กร ได้รวบรวมยอดการบริจาค เป็นจ านวนเงิน 51,045 บาท พร้อมกับหน่วยงาน 
2219  จ านวน 2,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดท่ีทางหน่วยงานได้รับ จ านวน 53,385 บาท พร้อมกับสิ่งของจ านวน
หนึ่งท่ีทางพนักงานส านักงานใหญ่ส่งมาช่วยเหลือ  ซึ่งทางหน่วยงาน ได้ด าเนินการน าสิ่งของไปบรรจุถุงยังชีพ  ได้ 
จ านวน  380 ถุง ในถุงยังชีพนั้นประกอบไปดว้ย ขา้วสาร  3 กิโลกรัม  มาม่า 3 ซอง  ปลากระป๋อง 3 กระป๋อง น้ าเปล่า 
3 ขวด  น้ าปลา 1 ขวด  ยาแก้ปวดไทลีนอล 1 แผง  ยาแก้น้ ากัดเท้า1 หลอด   ขนมปัง 1 ถุง   กระดาษทิชชู 1 ม้วน 
โดยได้น าไปแจกให้กับหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 2 ต าบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ี
ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมมากท่ีสุด  การบริจาคครั้งนี้ไดป้ระสานงานกับ นายอภินนัท์ เชาวลิต ซึ่งเป็นนายกองค์การ
บริหารสว่นต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา ร่วมด้วยกับท่านพระครูปัญญากิตตยาธร เจ้าอาวาสวัดท่าสูง อ.ท่าศาลา  
จ. นครศรธีรรมราช พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลาได้ท าหนังสือขอบคุณมายังบริษัทฯ ด้วย 
 



บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                                                แบบแสดงรายการประจ าป ี 2559 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 2 :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ   หน้าที่ 118 

  

 

 
 

 
 
     
 กิจกรรมเพื่อสังคม ที่ได้ด าเนินที่โครงการทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

จากการท่ีบริษัทฯ อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากั (มหาชน)  ได้เข้าไปด าเนินงาน ในโครงการทวาย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นั้น บริษัทฯ ไดด้ าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยน าศักยภาพด้านงานก่อสร้างของ
บริษัทฯ เข้าไปชว่ยด าเนินงานซ่อมแซมสาธารณประโยชน ์ให้กับชุมชน วดั โรงเรียน ดังมีรายละเอียดดังนี:้- 

 
 งานปรับปรุงถนนและป้องกันน้ าท่วม ทางเข้าสุสานของหมู่บ้าน YaLai 

 
 
 
 
 

 
 งานติดตั้งถังสต๊อคน้ าและต่อท่อประปาขึ้นภูเขาให้กับวดั MayanGyi 
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 งานซ่อมสะพานเหล็กและปรบัปรุงถนนทางเชื่อมหมู่บ้าน Wat Chaung 
 

 
 
 
 
 

 
 งานปรับปรุงสภาพถนนทางเข้าหมู่บ้าน Kha Maung Chaung 

 
 
 
 
 
 

 
 งานปรับปรุงสภาพถนนและขดุวางท่อระบายน้ าลอดใต้ถนนทางเข้าหมู่บ้าน Pagawzoon 

 

     
 
 

 งานปรับปรุงสภาพผิวถนนจาก กม.4เข้าหมู่บ้าน Bawah, Bawah Beach, Htawa. 
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 งานปรับปรุงถนนจากหมู่บ้าน Lae Chaung ขึ้นไปบนวัด Ou In Taung Pagoda 

     
 งานปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนและงานปรบัปรุงยกระดบัถนนทางเข้าหมู่บ้าน Htein Gyi 

       
 

 งานปรับปรุงพื้นที่สร้างศาลาปฏิบัติธรรม, งานเคลียริ่งบริเวณรอบอาคารต้อนรับท่ีสร้างใหม่, งานขยาย
ไหล่ทางขึ้นไปหาลานโพธิบ์นวัด Ou In Taung 

       
 

 

 
 จากนโยบายของบริษัทฯ ในเรือ่งของการด าเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพท่ีมี
ของบริษัทฯ  เข้าไปช่วยเหลือและตอบแทนสูส่ังคม ซึ่งในปี 2557 ท่ีผ่านมาเราตระหนักถึงคุณค่าด้านการศึกษาซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ   โดยได้เริ่มโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการศึกษา เป็น
โครงการต้นแบบ ดังโครงการ “กิจกรรมโครงการโรงเรียนพอดี พอดี แบ่งปันความสุข รอยย้ิม ให้เด็ก และชุม
ชุน ผู้ประสบภัย” 
 

 
 

โครงการโรงเรียนพอดี พอดี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

กิจกรรมเพื่อสังคมของบมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
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ความเป็นมาของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ท่ีจังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา ตาม
มาตราวัดริกเตอร์ จากความลึก 7 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนย์กลางของรอยเลื่อนท่ีอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากรอย
เลื่อนท่ียังมีพลังท่ีชื่อว่า รอยเลื่อนพะเยา นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งรุนแรงท่ีสุดครั้งหนึ่งของไทย สร้างความเสียหาย
เป็นวงกว้างต่อสิ่งปลูกสร้าง บ้านเรือน สถานท่ีราชการ วัด และถนน ในพื้นท่ี 7จังหวัดภาคเหนือ และมีความเสียหาย
รุนแรงท่ีสุดในพื้นท่ี 3 อ าเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อ าเภอพาน อ าเภอแม่ลาว และอ าเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นพื้นท่ีอยู่
ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้ว โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบอย่าง
หนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยเฉพาะใน 3 อ าเภอของจังหวัดเชียงรายท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากท่ีสุด ซึ่งรอ
คอยการซ่อมแซมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ผู้ประสบภัยเป็นจ านวนมาก  

สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมวิศวกรท่ี
ปรึกษาแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เล็งเห็นความตั้งใจของเครือข่าย
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติ (Design for Disasters - D4D) จึงได้มาร่วมช่วยกัน
อย่างเร่งด่วน ด้วยจิตอาสาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งความทุ่มเทในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงาน ก่อเกิดเป็นโครงการระดมความช่วยเหลือและจัดระบบความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพ 
แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน บ้าน และบูรณะวัดท่ี
ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ประกอบด้วยความช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน 9 แห่ง สร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยท่ี
ยากไร้ 9 หลัง และซ่อมแซมวัด 2 หลัง ในส่วนของการสร้างอาคารเรียน ด าเนินการโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ซึ่ง
รับผิดชอบด้านการออกแบบโดยใช้ แนวคิด “พอดี พอดี” คือประหยัด สร้างง่ายและไว ทันต่อความต้องการใช้วัสดุหลัก 
ๆ 5 อย่างได้แก่ โครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีต ผนังซีเมนต์บอร์ด หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน และวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น โดย
ออกแบบให้เหลือเศษวัสดุน้อยท่ีสุด ด้วยการใช้ระบบ modular และได้รับการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว 
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ในส่วนของโรงเรียน 9 แห่ง ท่ีต้องการความช่วยเหลือและมคีวามพร้อมในการสรา้งอาคารเรียนแบบเร่งด่วนมี
รายชื่อดังแสดงไว้ในตารางด้านล่างดังนี้ 
 
ล าดบั ชื่อโรงเรียน สังกัด อ าเภอ 

1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเมืองพาน 

องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 

2 โรงเรียนบ้านท่าฮ่อ องค์การบริหารสว่นต าบลทรายขาว อ าเภอพาน 
3 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอพาน 
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอพาน 
5 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวรนิ) 
องค์การบริหารสว่นต าบลแมพ่ริก อ าเภอแม่สรวย 

6 โรงเรียนชุมชนบ้านปา่ก่อด า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่ลาว 
7 โรงเรียนโป่งแพรว่ิทยา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่ลาว 
8 โรงเรียนบ้านดอยช้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่สรวย 
9 โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอแม่ลาว 

 
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าเป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

เนื่องจากอาคารเดิมมีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก 
พื้นปูนท่ีปูกระเบื้องมีรอยแยก ฝ้าเพดานหลุดร่วงระเกะระกะ อาคารเรียนไม่สามารถใช้งานได้ ต้องทุบท าลายท้ิง 
เนื่องจากโครงสร้างอาคารเสียหาย ส่วนท่ีเป็นพื้นไม้นั้นยุบลง ส่งผลให้เด็กนักเรียนในชั้นปฐมวัย (อนุบาล) จ านวน 22 
คน และคุณครูประจ าจ านวน 2 คน ไม่มีสถานท่ีใช้ศึกษาเรียนหนังสือ ต้องย้ายนักเรียนท้ังหมดและคุณครูไปฝากใช้
พื้นท่ีในบริเวณวัดบ้านโฮ่งเพื่อศึกษาเรียนหนังสืออยู่ ณ ปัจจุบันนี้   
 
ภาพความเสียหายของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
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ภาพพื้นท่ีของวัดบ้านโฮ่งซึ่งน าเด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งฟ้าผ่าไปฝากให้เรียนหนังสือ ณ ปัจจบุัน 

 

 

 

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วม
สนับสนุนโครงการโรงเรียนพอดี พอดี ด้วยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าส ารวจพื้นท่ีโครงการและด าเนินการก่อสร้าง
โรงเรียนแห่งใหม่ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ เพื่อให้เ ด็ก
นักเรียนในชั้นปฐมวัยได้มีสถานท่ีเรียนหนังสือ 

และด้วยเหตุท่ีพื้นท่ีเดิมของโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่านั้นเป็นบริเวณท่ีอยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดิน ทางโรงเรียน
น าโดยท่านนายก อบต. แม่พริก นายอุทัย ฟูวงศ์ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารโรงเรียน มีความกังวลว่ารอยแยกของ
แผ่นดินในพื้นท่ีดังกล่าวอาจสร้างความเสี่ยงหากเกิดแผ่นดินไหวในอนาคตอีกได้  จึงมีความประสงค์ท่ีจะสร้างอาคาร
เรียนใหม่ในพื้นที่ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณบ้านหัวรินและไม่อยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหว 

ทาง อบต.แม่พริกได้ให้ชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ซึ่งมีบริษัท IDIN Architects 
สนับสนุนการอออกแบบอาคาร บริษัทส านักงานออกแบบระฟ้ าสนับสนุนการออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังสนับสนุนการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บางส่วน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีห้องเรียนและโรงเรียนใหม่ท่ี
มั่นคงและปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าท่ีได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว  

“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” ได้รับการออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย 
(อนุบาล) รวมถึงมีโครงสร้างท่ีแข็งแรงและสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในพื้นที่ดังกล่าวได้ ประกอบด้วย  

- อาคารเรียน 1 ชั้น ภายในมีท้ังหมด 3 ห้องเรียน และ 1 ห้องพักครู ท้ังนี้ในแต่ละห้องเรียนจะมีห้องน้ า
ภายในตัวเพื่อรองรับการใช้งานของเด็ก 

- อาคารโรงอาหาร ซึ่งมีความโล่งโปร่งเพื่อความสามารถในการระบายอากาศท่ีดี 
ท้ังสองอาคารมีพื้นท่ีรวมประมาณ 480 ตารางเมตร ได้รบัการออกแบบให้ใช้ระแนงไม้และกระเบื้องลอนใสในการ
ช่วยกรองฝุ่นและลดปริมาณลมหนาวท่ีจะเข้าสู่ตัวอาคารได้ 

การด าเนินการ และการออกแบบอาคาร 
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            งานก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหวัรนิ” ได้ถูกก าหนดไว้ให้เริ่มขึ้น
ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2557 และจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
4 เดือน อย่างไรก็ตามเมื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารโรงอาหารแล้วเสรจ็ ยังจ าเป็นตอ้งจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้
ท่ีเหมาะสมส าหรับประกอบหอ้งเรียนและโรงเรียน อาทิ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรูใ้ห้กับเด็กนักเรียนปฐมวัย รวมถึง
โต๊ะ เก้าอี้ ท้ังในส่วนอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะต้องด าเนินการจัดหาและตดิตั้งให้ทันการเปิดเรียนเทอม
ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2558 ท้ังนี้ โดยโครงการได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จา่ยในส่วนของอุปกรณ์เหล่านี้จากทาง
ผู้บริหารและพนักงานบรษิัทฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาท่ีต้องการมีส่วนร่วม นอกจากนี้แลว้ ยังมีงานอีกส่วนหนึ่งท่ีจะต้อง
ด าเนินการคือ การสร้างรัว้รอบบริเวณโรงเรียน และปรับพืน้ที่ท้ัง Hard scape และ Soft scape รอบอาคารเรียนและ
อาคารโรงอาหาร พร้อมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามแบบภูมสิถาปัตย์ เนื่องจากในพื้นท่ีก่อสร้างไม่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ใน
ปัจจบุัน ซึ่งงานดังกล่าวจะเปน็ค่าใช้จ่ายอีกจ านวนหนึ่งในเวลาต่อเนื่องจากนี้ 

 โรงเรียนแห่งนี้เมื่อเสร็จเรียบรอ้ย คาดว่าจะสามารถรองรับนกัเรียนได้ประมาณ 100 คน โดยจะเป็นนักเรียน
ปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านทุ่งฟา้ผ่าเดิม 22 คน และนักเรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งในพื้นท่ีใกล้เคียงคือโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 
ประมาณ 45 คน รวมถึงคาดวา่จะมีนักเรียนกลุ่มใหม่ เป็นเดก็ปฐมวัยซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีไม่ห่างกันมากนักมา
เพิ่มอีกจ านวนหนึ่ง รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 100 คน 

 

 

การด าเนินงาน และการติดตามผลการด าเนินงาน 
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 ภาพการประชุมเริ่มต้นโครงการระหว่าง ITD สมาคมสถาปนิกสยาม IDIN Architects อบต.แม่พริก และD4D 
รวมถึงภาพการส ารวจโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่าและบริเวณโดยรอบซึ่งได้รับความเสียหาย ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2557 และ
ภาพของเด็กนักเรียนปฐมวัยท่ีจะไปร่วมศึกษาท่ี “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน”  

 

   

ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2557 

 
ภาพความก้าวหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2557  
 

 
 
 

1. ประชุมกับทีม อบต.แม่พริก สมำคมสถำปนิกสยำม IDIN Architects D4D และเข้าส ารวจพื้นที่ 

กิจกรรมในช่วงด าเนินงานโครงการสร้างโรงเรียน 

2. การด าเนินงานก่อสร้าง และติดตาม
ผล 
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3. การเข้าเยี่ยมชมโครงการของหน่วยงานภายนอก 

ภาพการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวริน” เมื่อวนัที ่14 มกราคม 2558  
 

 
ในวันท่ี 30 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารของ บมจ.อิตาเลยีนไทยฯ  ได้เดินทางไปตรวจความก้าวหน้า งานก่อสร้าง 
“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวรนิ"  จ.เชียงราย รว่มกับทีมงาน บรษิัท ไอดิน และอบต.แมพ่ริก  

 
  
 

- คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้าง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ริน” ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โดยมีทีมวิศวกรสนามของบริษัทฯเป็นผู้ให้ข้อมูลและอธิบายขั้นตอนการ
ก่อสร้าง 

 
 
- เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และองค์กรร่วม น าคณะเยาวชน 24 คน จาก 6

ประเทศซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟลิิปปนิส์ และญี่ปุ่น ประเทศละ 5 คน มาเลเซีย 3 คน และอินเดีย 1 
คน มาเยี่ยมชมสถานที่และดูงานการฟื้นฟูอาคารเรียนหลังประสบภัยพิบัตแิผ่นดินไหวของโครงการ เพื่อให้เยาวชน



บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์                                                แบบแสดงรายการประจ าป ี 2559 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 2 :  การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ   หน้าที่ 127 

  

 

4. พิธีส่งมอบอาคารห้องเรียนพอดีพอดี 
“ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 1 (อิตำเลียนไทยอุปถัมภ์)” 

คณะดังกล่าวได้ประสบการณใ์หม่ๆ ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพบิัติจากโครงการนี้ และสามารถ
น าไปเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆที่สนใจในประเทศของตนต่อไป 

โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนในครั้งนี้ พร้อมกับอธิบายถึงท่ีมา รายละเอียด
ของโครงการและข้อมูลขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆให้ได้รับทราบ 

 
 

"โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวรนิ" เป็นโครงการหนึ่งท่ีทางบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้เริ่มด าเนิน
กิจกรรมในการช่วยเหลือและตอบแทนสู่สังคม โดยการน าศักยภาพ และความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของบริษัทฯ มา
ให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน ที่ประสบภัยธรรมชาต ิและเป็นพื้นท่ีขาดแคลนอย่างแท้จริง  
 และในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นลงแล้ว บริษัทฯ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน
ยังจะเข้าไปดูแล และชว่ยเหลอื รวมถึงติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และจะได้เป็นโครงการต้นแบบโครงการหนึ่ง ที่จะมี
ส่วนในการตอบแทนคืนสู่สังคม 
 
 
 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)  
โดย นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส ได้ส่งมอบอาคารเรียนอย่างเป็นทางการ โดยการ
บริจาค และจดัสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทย อุปถัมภ์) เพื่อทดแทน
โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ต.แม่พริก อ.แม่สรวย ซึ่งเสียหายจาก เหตุแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ให้เด็กนักเรียนในชัน้ปฐมวยั
ได้มีที่เรียนหนังสือ โดย ได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงราย เป็นผู้รบัมอบ ซึง่
กิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) เพือ่
พัฒนาสังคมไทยให้มีคุณภาพและมีความ เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้บริจาคและด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่
ทดแทนโรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  เริ่มดว้ยการส่งทีมงานวิศวกรเข้าส ารวจพืน้ที่โครงการและ
ด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ทดแทน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ให้เด็กนักเรียนในชั้น ปฐมวัยได้
มีสถานที่เรียนหนังสือ ซึ่งต่อมาเมื่อก่อสร้างใกล้แล้วเสรจ็ ทาง อบต. รวมถึงชาวบา้นและผู้ท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีได้
ร่วมกันตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พรกิ 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์)”  
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5. บรรยากาศ น้องๆ เปิดเรียนวันแรก 
“ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 1 (อิตำเลียนไทยอุปถัมภ์)” 

 
 
 
 

 
เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ์) 
ได้ท าการเปิดเรียนวนัแรก ซึ่งครู และน้องนักเรียน ตื่นเต้นดใีจ และเรียนรู้กันอย่างสนุกสนาน โดยเปิดเทอมวันแรก มี
นักเรียนเข้าเรียนจ านวน 50 คน 
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6. กำรด ำเนินกิจกรรมหลังจำกส่งมอบและกำรติดตำมผล 
 
“ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่พริก 1 (อิ
ตำเลียนไทยอุปถัมภ์)” 

 
 
 หลังจากท่ีได้ท าการส่งมอบ อาคารเรียน ให้กับทาง อบต.แม่พริกไปแล้ว ยังมีกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ และผู้
มีจิตศรัทธายังได้เข้าร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน เพื่อร่วมจดัซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รวมถึงเครื่องใช้ต่างๆท่ีจ าเป็นให้กับ
ห้องเรียนแห่งนี้ด้วยรวมเป็นมลูค่ากว่า 1 ล้านบาท อีกท้ังยังได้จัดตั้งกองทุนให้กับทางศูนย์ฯ ไว้ส าหรบัจดัซื้ออุปกรณ์
หรือสิ่งของจ าเป็นต่างๆ ทดแทนของท่ีช ารุดต่อไป โดยทางโรงเรียน ได้ท าการปรับปรุง บริเวณท่ีเสี่ยงให้เกิดอนัตราย
ต่อเด็ก เช่น รั้วศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็ก  การปรบัปรุงหลังคา ท่ีออกแบบให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติ แต่เมื่อใช้งานจริง ท า
ให้เกิดความร้อนสูง เพราะแสงแดดส่องเข้ามาในห้องเรียน โดยตรง  จึงปรับปรุงเพดานและหลังคาดังกล่าว  เพิม่
หลังคากันสาดเวลาฝนตก  เชื่อมหลังคาระหว่างอาคารและโรงอาหาร เปน็ต้น โดยใช้งบประมาณ ท่ีได้รับการบรจิาค 
และเหลือจากการส่งมอบ  

รูปการเปลี่ยนหลังคา และกันสาด 

 
เพิ่มหลังคากันสาดเวลาฝนตก 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องท้ังระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการ       เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบ

การควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 2/3/2560 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ในด้านต่างๆ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

  

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และ

บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมดับการด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มี

ข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ และติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของ

บริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้

โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน

อย่างเพียงพอแล้ว   

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเห็นสอดคล้องกัน

ว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ นั้น ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 



ช่ือบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ
มูลค่ารายการ  
ส้ินสุด ณ 
31-12-59

รายละเอียด ความจ าเป็น/ความสมเหตสุมผล

 1. บริษทั สยามสตีลซนิดิเกต จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ค่าเช่าอาคาร 219.14 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง,  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 ( ผลติและจ าหนา่ยเหลก็ในงานก่อสร้าง )  - บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 1.15 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั สยามสตีล  ค่าบริการส่วนกลาง   มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา วนัที่ 31  - เป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ใกลเ้คียง

 ซนิดิเกต จ ากัด  ค่าสาธารณูปโภค,ค่าขายเศษวสัดุ  ตุลาคม 2561  กับราคาตลาดและในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคล
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต นางนจิพร จรณะจิตต์ และ  ภายนอก 
 นายปีติ กรรณสูต ) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษทัฯ 
 ถือหุ้นรวมกันใน บริษทั สยามสตีลซนิดิเกต จ ากัด คิดเป็น จ านวนร้อยละ  - ลกูหนีก้ารค้า 99.37 ลา้นบาท  บริษทัฯ ขายเศษวสัดุ ค่าเช่าอาคาร ค่าบริการส่วนกลาง  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 89.27 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั สยามสตีลซนิดิเกต จ ากัด   ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทนุที่เกิดขึน้จริง 
 - กรรมการบริษทัฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต นางนจิพร จรณะจิตต์ และ)  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่
 นายธรณิศ  กรรณสูต ) เป็นกรรมการใน บริษทั สยามสตีลซนิดิเกต จ ากัด   บริษทัฯ ขายเศษวสัดุใหก้ับลกูค้ารายอืน่

 - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 798.00 ลา้นบาท บริษทัฯ ซือ้สินค้าจากบริษทั สยามสตีลซนิดิเกต จ ากัด  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - เจ้าหนีก้ารค้า 258.19 ลา้นบาท  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ 

  ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
 2. บริษทั อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - บริษทัฯ ใหบ้ริการเช่าอาคาร, ค่าเช่าเฟอร์นเิจอร์  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 ( ค้าขายอะไหลแ่ละเครือ่งจักร )  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์ )  - รายได้ค่าบริการ 6.79 ลา้นบาท    ประมาณเดือนละ 566,280 บาท  - เป็นอตัราค่าเช่า ใกลเ้คียงกับราคาตลาด

 และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษทัฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษทั  มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิ้นสุดสัญญา  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 8.37ของทนุจดทะเบียน  วนัที่ 31 มกราคม 2561
 ของบริษทัอติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั
  - กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนจิพร
 จรณะจิตต์ และนายปิยชัย กรรณสูต) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ  - ต้นทนุค่าเครือ่งจักร 569.69 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ซือ้เครือ่งจักร อะไหล ่และค่าบ ารุงรักษา  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 บริษทัฯ ถือหุ้นรวมกันทางออ้ม ผ่านบริษทั อติัลไทยโฮลด้ิง จ ากัด คิดเป็น - ค่าอะไหล ่และค่าบ ารุงรักษา 17.66 ลา้นบาท  จากบริษทั อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด  - ค่าอะไหล ่ เครือ่งจักร และค่าบ ารุงรักษาและ
 จ านวนร้อยละ 89.71 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ของ บริษทัอติัลไทยฯ  - เจ้าหนีก้ารค้า 25.69 ลา้นบาท  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั บริการอืน่ ๆ  เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และ นางนจิพร จรณะจิตต์) ที่ บริษทัฯ ซือ้จากผูข้ายรายอืน่

ท ารายการกับบริษทัยอ่ย  เป็นกรรมการใน บริษทั อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด

 - Dawei Development Company Limited  - บริษทัฯ ซือ้อะไหล ่เครือ่งจักรและค่าบ ารุงรักษา  - เจ้าหนีก้ารค้า 9.12 ลา้นบาท  - Dawei Development Co.,Ltd. และ  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 - บริษทั อติาเลยีนไทย หงสา จ ากัด  - บริษทัฯ ซือ้อะไหล ่เครือ่งจักรและค่าบ ารุงรักษา  - เจ้าหนีก้ารค้า 6.35 ลา้นบาท   บริษทั อติาเลยีนไทย หงสา จ ากัด ซือ้อะไหล ่เครือ่งจักร  - ค่าอะไหล ่ เครือ่งจักร รวมทั้งค่าบริการอืน่ๆ เป็นราคา
 - บริษทั โรงโม่หนา้พระลาน จ ากัด  - บริษทัฯ ซือ้ เครือ่งจักร  - ต้นทนุบริการ 30.80 ลา้นบาท  จากบริษทั อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด ใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทั อติาเลยีนไทย

 ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั หงสา จ ากัด  ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
 - เจ้าหนีก้ารค้า 4.57 ลา้นบาท บริษทั โรงโม่หนา้พระลาน จ ากัด ซือ้เครือ่งจักร จากบริษทั  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทั
 - ต้นทนุเครือ่งจักร 6.4 ลา้นบาท  อติัลไทยอตุสาหกรรม จ ากัด  โรงโม่หนา้พระลาน จ ากัด ซือ้จากผูข้ายรายอืน่

12. รายการระหว่างกัน
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 3. บริษทั อติัลไทย วศิวกรรม จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 11.37 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้างงานโยธาระบบทอ่จ่ายไอน้ า  - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 ( รับเหมาก่อสร้าง ,บริการติดตัง้  - กรรมการของบริษทัฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต และ นายปีติ กรรณสูต)   ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่มและใน
 ระบบแก๊สและเครือ่งปรับอากาศ )  และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับกรรมการ ถือหุ้นใน บริษทั อติัลไทยวศิวกรรม  เง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

  จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 95.53 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั 
  อติัลไทยวศิวกรรม จ ากัด โดยเป็นการถือหุ้น
  ทางออ้มผ่านบริษทัอติัลไทยโฮลด้ิง จ ากัดและบริษทั ศักด์ิสินประสิทธ์ิ จ ากัด  - เจ้าหนีก้ารค้า 73.31 ลา้นบาท  - บริษทัฯ วา่จ้างใหบ้จก. อติัลไทยวศิวกรรม ติดตัง้   - เป็นรายการธุรกิจปกติ 
 - กรรมการบริษทัฯ  ( นางนจิพร จรณะจิตต์ ) เป็นกรรมการในบริษทั อติัล  - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 111.58 ลา้นบาท ระบบไฟฟ้า สื่อสาร และงานก่อสร้าง  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ
  ไทยวศิวกรรม  จ ากัด  วา่จ้าง จากผูร้ับจ้างรายอืน่

 4. บริษทั อา่วปอ แกรนด์ มารีนา่ จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ลกูหนีก้ารค้า 103.09 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้างทา่เรือส าราญและ  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 (โรงแรมและรีสอร์ท)  - กรรมการบริษทัฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษทั อา่วปอ แกรนด์   Yacht Club ที่อา่วปอ จ. ภเูก็ต  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่มและใน

 มารีนา่ จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั (ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทนุส่วนที่เกินกวา่ 12 เดือน จ านวน   เง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 อา่วปอ แกรนด์ มารีนา่ จ ากัด โดยเป็นการถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั  38.66 ลา้นบาท
 3 บี โฮลด้ิง จ ากัด - บริษทั  อา่วปอ แกรนด์ มารีนา่ จ ากัด มีการท าแผนการ
 - กรรมการบริษทัฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษทั อา่วปอ  ช าระหนี ้และได้มีการทยอยช าระเงินตามความสามารถ
 แกรนด์ มารีนา่ จ ากัด [หมายเหตุ: บริษทัฯ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการทวงถามช าระเงิน]

 5. กิจการร่วมค้า เอน็ดับเบ้ิลยอูา-เอสบีซซี ี  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้งโดยบริษทั สระบุรีถ่านหนิ จ ากัด ลงทนุสัดส่วน  - ลกูหนีก้ารค้า 423.12 ลา้นบาท  -บริษทัฯ ใหบ้ริการปรึกษา รับจ้างท างาน ซอ่ม ค่าวสัดุ  -  เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
(งานขดุ-ขนดินและถ่านลกิไนต์)  ร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอน็ดับเบ้ิลยอูา-เอสบีซซี ี  อปุกรณ์ ยา้ย เครือ่งจักรกล  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม

 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต , นางนจิพร จรณะจิตต์ และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 และนายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการใน บริษทั สระบุรีถ่านหนิ จ ากัด - ค่าเช่าอาคาร, ค่าบริการส่วนกลาง  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 โคยเริม่ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎาคม 2551  - เป็นอตัราค่าเช่า ค่าบริการ ใกลเ้คียงกับราคาตลาด

 และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - เจ้าหนีก้ารค้า 8.34 ลา้นบาท  -บริษทัฯ วา่จ้างกิจการร่วมค้า เอน็ดับเบ้ิลยอูา-เอสบีซซี ี  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - ต้นทนุขาย 9.25 ลา้นบาท  งานถมดิน, ค่าวสัดุ อปุกรณ์  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ

 ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - ลกูหนีก้ารค้า  459.60 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ขายเครือ่งจักร  - เป็นรายการเกีย่วกับสินทรัพยห์รือบริการ

 ของโครงการงานขดุ-ขนดินและถ่านลกิไนต์  -  เครือ่งจักรเป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจ
 ณ เหมืองแม่เมาะ จ.ล าปาง ที่ บริษทัฯ ขายใหผู้ซ้ือ้รายอืน่
 ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  - กิจการร่วมค้าฯ จะตีราคามูลค่าเครือ่งจักรของโครงการ
(ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทนุ จ านวน 24.93 ลา้นบาท)  น ามาช าระหนีเ้ม่ือสิ้นสุดโครงการในปี 2561

ท ารายการกับบริษทัยอ่ย
-บริษทั ภมิูใจไทยซเีมนต์ จ ากัด  - รายได้อืน่ 4.67 ลา้นบาท -บริษทั ภมิูใจไทยซเีมนต์ จ ากัด  ใหบ้ริการด้านบัญชีแก่  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

 กิจการร่วมค้า เอน็ดับเบ้ิลยอูา-เอสบีซซี ี  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม
 และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

 
 6. PAN AFRICAN MINING CORP.  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ลกูหนีก้ารค้า 103.57 ลา้นบาท  -บริษทัฯ ใหบ้ริการบริหารโครงการ  SAKOA COAL  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ

(ลงทนุในบริษทัอืน่)  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์ )  MINE ที่ ประเทศมาดากัสการ์  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม
 ถือหุ้นรวมกันในบริษทั PAN AFRICAN MINING CORP  คิดเป็นจ านวน  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 ร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั PAN AFRICAN MINING CORP.  - ลกูหนีค้้างนานเกิน 12 เดือนมีจ านวน 98.7 ลา้นบาท
 โดยเป็นการถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั เหมืองแร่เอเซยีไทย จ ากัด 
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต นางนจิพร จรณะจิตต์ 
 และนายปีติ กรรณสูต)เป็นกรรมการในบริษทั PAN AFRICAN MINING CORP.
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7. บริษทั เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ลกูหนีก้ารค้า 11.97 ลา้นบาท บริษทั เอเชีย แปซฟิิค โปแตช คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 (ลงทนุในบริษทัอืน่ และประกอบธุรกิจ  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์)  ( ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทนุทั้งจ านวน) ใหบ้ริการที่ปรึกษาโครงการเหมืองถ่านหนิ  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม

และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
เหมืองถ่านหนิ) ถือหุ้นทางออ้มผ่าน บจก.พลงังานสากล และ บจก. สระบุรีถ่านหนิรวมกัน
ท ารายการกับบริษทัยอ่ย คิดเป็นร้อยละ  90%  - ต้นทนุขาย 176.31 ลา้นบาท - บริษทั ภมิูใจไทยซเิมนต์ จ ากัด ซือ้ถ่านหนิจาก  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

บริษทั เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จ ากัด  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่ บริษทั
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต นางนจิพร จรณะจิตต์ ภมิูใจไทยซเีมนต์  จ ากัด  ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
และนายปีติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษทั เหมืองแร่ เอเชีย ไทย จ ากัด 

8. PAM SAKOA COAL SA  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ลกูหนีก้ารค้า 56.93 ลา้นบาท -บริษทั ITD Madagascar จ ากัด ใหบ้ริการที่ปรึกษา  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
 (ประกอบธุรกิจเหมืองถ่านหนิ)  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์ ) โครงการเหมืองถ่านหนิ ที่ประเทศมาดากัสการ์  - ค่าบริการ เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาด และในเง่ือนไข
ท ารายการกับบรษิทัย่อย  ถือหุ้นรวมกันในบริษทั PAM SAKOA COAL SA  คิดเป็นจ านวน  - ลกูหนีค้้างนานเกิน 12 เดือนมีจ านวน 48.65 ลา้นบาท  ที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

 ร้อยละ 89.73 ของทนุจดทะเบียนของบริษทั PAM SAKOA COAL SA.  - เป็นรายการใหห้รือได้รับความช่วยเหลอืทางการเงิน
 โดยเป็นการถือหุ้นทางออ้มผ่านบริษทั เหมืองแร่เอเซยีไทย จ ากัด  - เงินกูย้มืระยะสั้นและ 15.55 ลา้นบาท - เงินทดรองจ่ายค่าภาษนี าเขา้เครือ่งจักรและค่าใช้จ่าย  -เป็นค่าใช้จ่ายน าเขา้เครือ่งจักรในนามของเจ้าของงาน(PAMS)
 - กรรมการบริษทัฯ (  นายปีติ กรรณสูต ) เป็นกรรมการในบริษทั  เงินทดรองจ่าย  โครงการเหมืองถ่านหนิ ใหก้ับ ITD Madagascar  และอยูร่ะหวา่งด าเนนิการขอสิทธิ
  PAM SAKOA COAL SA ประโยชนท์างภาษ ีเม่ือทาง'ราชการได้'ออกหนงัสืออนมัุติ BOI

ให ้PAMS แลว้ PAMS 'จะได้รับคืนภาษทีี่ช าระไปและจะน า

เงินภาษดัีงกลา่วมาคืนเงินทดรองจ่ายใหก้ับ ITD Madagascar

9. บริษทั เครือ่งจักรกลสยาม จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 61.99 ลา้นบาท -บริษทัใหบ้ริการก่อสร้างแนวก าแพงป้องกันน้ าทว่ม  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 ( ผลติเหลก็หลอ่และแปรรูป )  - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร  จรณะจิตต์ )  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม

 และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการบริษทัฯ ถือหุ้นรวมกันใน บริษทั  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 เครือ่งจักรกลสยาม จ ากัด คิดเป็น จ านวนร้อยละ 53.75 ของทนุจดทะเบียน

 ของบริษทั เครือ่งจักรกลสยาม จ ากัด

 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์) 

 เป็นกรรมการในบริษทั เครือ่งจักรกลสยาม จ ากัด

10. LNG Plus International (Hong Kong)  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - เจ้าหนีก้ารค้า  4.89 ลา้นบาท บริษทัฯ ซือ้ไฟฟ้าส าหรับโครงการทวาย  - เป็นราคาตามขอ้ตกลงพิเศษ  Take or Pay

Limited  - กรรมการบริษทัฯ ( นายธรณิศ กรรณสูต ) เป็นกรรมการในบริษทั  - เจ้าหนีก้ารค้า  20.00 ลา้นบาท  - ค่าชดเชยจากการผิดสัญญาโครงการทวาย

 (ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟ้า)  LNG Plus International (Hong Kong) Limited ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั
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11. บริษทั อา่วปอแกรนด์มารีนา่แอนด์  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ลกูหนีก้ารค้า 92.43 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้าง คอนโดมิเนยีม  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

 เรสซเิดนซ ์จ ากัด  - กรรมการบริษทัฯ(นายเปรมชัย กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษทั อา่วปอ แกรนด์  และเขือ่นกันคลื่น จ. ภเูก็ต  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่มและใน
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย)์  มารีนา่แอนด์เรสซเิดนซ ์จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียน  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  เง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

 ของบริษทั อา่วปอแกรนด์มารีนา่แอนด์เรสซเิดนซ ์จ ากัด โดยเป็นการถือหุ้น  - ต้นทนุหอ้งชุด 211.45 ลา้นบาท  - บริษทัรับโอนกรรมสิทธิหอ้งชุดจากบริษทัอา่วปอ  - โดยบริษทัฯ จะน าหอ้งชุดไปใหบุ้คคลทั่วไปเช่า หรือ ซือ้
 ทางออ้มผ่าน บริษทั 3 บี โฮลด้ิง จ ากัด  แกรนด์มารีนา่แอนด์ เพื่อช าระหนีต้ามสัญญาก่อสร้าง  ซึง่เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทน
 - กรรมการบริษทัฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษทั อา่วปอ  ใหก้ับบริษทัฯ
 แกรนด์มารีนา่แอนด์เรสซเิดนซ ์จ ากัด

12. บริษทั คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 298.94 ลา้นบาท บริษทัฯ ซือ้คอนกรีตจากบริษทั คอนสตรัคชัน่ คอนกรีต  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

 (ซือ้ขายคอนกรีต)  - กรรมการบริษทัฯ(นายปิติ กรรณสูต)ถือหุ้นในบริษทั คอนสตรัคชัน่  - เจ้าหนีก้ารค้า 133.46 ลา้นบาท  จ ากัด ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 60 วนั  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ
 คอนกรีต จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน   ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
 - กรรมการบริษทัฯ(นายปิติ กรรณสูต) เป็นกรรมการในบริษทั คอนสตรัคชัน่
 คอนกรีต จ ากัด 

ท ารายการกับบรษิทัย่อย

- บรษิทั ภูมิใจไทยซิเมนต ์จ ากัด  - รายได้จากการขาย 128.37 ล้านบาท บริษทั ภมิูใจไทยซเีมนต์ จ ากัด  ขายสินค้าปูนซเีมนต์ผงให้  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 (ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต ์)  - ลกูหนีก้ารค้า 53.05 ล้านบาท บริษทั คอนสตรัคชัน่  คอนกรีต จ ากัด  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่

 ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั   บจก ภูมิใจไทยซิเมนต ์ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

13. บริษทั โอเอชทแีอล จ ากัด (มหาชน)  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 133.98 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้างปรับปรุงโรงแรมแมนดาริน  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

 ( โรงแรม )  - กรรมการบริษทัฯ (นางนจิพร จรณะจิตต์ และ นายเปรมชัย กรรณสูต )  โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ส่วนหอ้งพัก ภตัตาคารและ  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม
และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษทัฯ ถือหุ้นรวมกัน ใน บมจ โอเอชทแีอล   หอ้งจัดเลี้ยง ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
คิดเป็นจ านวนร้อยละ 30.45  ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย ได้แลว้ทั้งหมด 
 - กรรมการบริษทัฯ (นางนจิพร จรณะจิตต์ และ นายวลิเลี่ยม ล ีเซนทก์ราฟ) 
 เป็นกรรมการใน บมจ. โอเอชทแีอล  

14. บริษทั พี 3 โกลบอล เอน็เนอยี ่จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ต้นทนุค่าเครือ่งบินและ 38.92 ลา้นบาท บริษทัฯซือ้เครือ่งบินและค่าบริการจากบริษทั พี 3 โกลบอล  - เป็นรายการเกีย่วกับสินทรัพยห์รือบริการ
 - กรรมการบริษทัฯ (นายเปรมชัย กรรณสูต) ถือหุ้นในบริษทั พี 3 โกลบอล  ค่าบริการต่างๆ  เอน็เนอยี ่จ ากัด  - บริษทัฯ ได้ตรวจสอบแลว้เป็นราคาที่ต่ ากวา่ราคาตลาด
 เอน็เนอยี ่จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 84.95  ของทนุจดทะเบียนของบริษทั  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  และเป็นราคายตุิธรรมที่บริษทัฯ รับซือ้จากบริษทัพี 3 
 พี 3 โกลบอล  เอน็เนอยี ่จ ากัด โดยเป็นการถือหุ้น ทางออ้มผ่าน บริษทั 3 บี  โกลบอล เอน็เนอยี ่จ ากัด
 โฮลด้ิง จ ากัด  - เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผูบ้ริหาร
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต)  เป็นกรรมการในบริษทั
 พี 3 โกลบอล เอน็เนอยี ่จ ากัด 

15. บริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 9.98 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้างอาคาร Packing Plant  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
(มหาชน)  - บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)(CTW)  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม
(ผลติและจ าหนา่ยลวดและสายเคเบ้ิล)   คิดเป็นจ านวนร้อยละ 12.90  ของทนุจดทะเบียนของ  CTW  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์)   - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 81.66 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ซือ้วตัถุดิบ จากบริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 เป็นกรรมการในบริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)  - เจ้าหนีก้ารค้า 77.95 ลา้นบาท  เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ

 ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั   ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
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ท ารายการกับบริษทัยอ่ย
 - Dawei Development Company Limited  - บริษทัฯ ซือ้วตัถุดิบ  - เจ้าหนีก้ารค้า 5.53 ลา้นบาท  - Dawei Development Co.,Ltd. ซือ้วตัถุดิบจาก  - เป็นรายการธุรกิจปกติ

 บริษทั จรุงไทยไวร์ แอนด์ เคเบ้ิล จ ากัด (มหาชน)  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ
 ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั   ซือ้จากผูข้ายรายอืน่

16.บริษทั นชิิโอะ เร้นท ์ออล (ประเทศไทย)  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 111.56 ลา้นบาท  - บริษทัฯ เช่าเครือ่งจักร จาก บริษทั นชิิโอะ เร้นท ์ออล  - เป็นรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ
จ ากัด  - บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั นชิิโอะ เร้นท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากัด  - เจ้าหนีก้ารค้า 107.41 ลา้นบาท  (ประเทศไทย) จ ากัด  - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ
(ใหเ้ช่าเครือ่งจักรส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง)   คิดเป็นจ านวนร้อยละ 15  ของทนุจดทะเบียนของบริษทั นชิิโอะ เร้นท ์ออล  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั  เช่าและในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
(เดิมชือ่บริษทั ไทย เร้นท ์ออล จ ากัด)   (ประเทศไทย) จ ากัด

 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์)  
 เป็นกรรมการใน บริษทั นชิิโอะ เร้นท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากัด

17. บริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ต้นทนุหอ้งชุด 91.62 ลา้นบาท  -บริษทัฯ ซือ้หอ้งชุดจากบริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด  - เป็นรายการเกีย่วกับสินทรัพยห์รือบริการ
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย)์  - บริษทัฯ , บริษทั อติาเลยีนไทย แลนด์ จ ากัด (บริษทัยอ่ย) และ บริษทั  - เป็นเง่ือนไขการค้าทั่วไป และเป็นราคาใกลเ้คียงกับราคา

 สยามสติล ซนิดิเกต จ ากัด (นติิบุคคลเกีย่วโยง) รวมกันถือหุ้นในบริษทั  ตลาด
 เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 10.38 ของทนุจดทะเบียน  - โดยบริษทัฯ จะน าหอ้งชุดไปใหบุ้คคลทั่วไปเช่า หรือ ซือ้
 ของบริษทั เบ็ล ดีเวลลอปเมนท ์จ ากัด  ซึง่เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้

 กับบริษทัฯ

18. บริษทั พระราม 9 สแควร์ จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - รายได้ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง 221.25 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ใหบ้ริการก่อสร้าง โครงการ จี ทาวเวอร์  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั พระราม 9 สแควร์ จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 6.32 แกรนด์ พระราม 9 ประเภทงานเชือ่มต่อโครงเหลก็  - เป็นราคาค่าจ้างตามต้นทนุบวกก าไรส่วนเพิ่ม
  ของทนุจดทะเบียนของบริษทั พระราม 9 สแควร์ จ ากัด งานก่อสร้าง เสริมความแขง็แรง  และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต และนางนจิพร จรณะจิตต์ )   - ลกูหนีก้ารค้า 44.51 ล้านบาท  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั
 เป็นกรรมการในบริษทั พระราม 9 สแควร์ จ ากัด

19. บริษทั สยาม ไฟเบอร์ ออ๊พดิคส์ จ ากัด  - เป็นบริษทัที่เกีย่วขอ้ง  - ต้นทนุบริการรับเหมาก่อสร้าง 20.13 ลา้นบาท  - บริษทัฯ ซือ้วตัถุดิบ จากบริษทั สยาม ไฟเบอร์  - เป็นรายการธุรกิจปกติ
 - บริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั สยามไฟเบอร์ ออ๊พติคส์ จ ากัด คิดเป็นจ านวนร้อยละ10  ออ๊พดิคส์ จ ากัด   - เป็นราคาใกลเ้คียงกับราคาตลาดตามปกติธุรกิจที่บริษทัฯ
  ของทนุจดทะเบียนของบริษทั สยาม ไฟเบอร์ ออ๊พดิคส์ จ ากัด  ระยะเวลาใหเ้ครดิตเทอม 30-60 วนั   ซือ้จากผูข้ายรายอืน่
 - กรรมการบริษทัฯ ( นายเปรมชัย กรรณสูต )  เป็นกรรมการในบริษทั
 สยามไฟเบอร์ ออ๊พติคส์ จ ากัด

หมายเหตุ

 1. รายการที่ 14 คุณเปรมชัย  กรรณสูต  ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น และ กรรมการ ใน บริษัท พ ี3 โกลบอล เอ็นเนอยี ่จ ากัด ตั้งแต่วันที ่6 กันยายน 2559

 2. รายการที่ 17 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที ่7 พ.ย. 2559    (ดร.ไกรศร   จิตธรธรรม) 

 3. รายการที่ 11 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศให้กับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที ่8 ธ.ค. 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ
วนัที่ 15 มีนาคม 2560

ส่วนที ่2 :  การจัดการและการก ากบัดแูลกจิการ   หน้าที1่35




