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ส่วนท่ี 2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 
 (1) บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 6,337,920,861 บาท เรยีกช าระแลว้ 5,279,868,944 บาท  
  แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 5,279,868,944 หุน้ โดยมมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 

(2) ในกรณีทีบ่รษิทัมหีุน้ประเภทอื่นทีม่สีทิธหิรอืเงื่อนไขแตกต่างจากหุน้สามญัเช่น หุน้บุรมิสทิธใิหอ้ธบิาย
ลกัษณะส าคญัของหลกัทรพัย ์เช่น จ านวน มลูค่า และสทิธแิละเงื่อนไขทีแ่ตกต่างจากหุน้สามญั เป็นตน้ 
- ไม่ม ี– 
 

7.2  ผูถ้ือหุ้น 
(ก) กลุ่มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก (ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มกราคม พ.ศ. 2563) 

รายช่ือ จ านวนหุ้น สดัส่วน 
การถือหุ้น (%) 

1.กลุ่มครอบครวักรรณสูต 1,308,039,942 24.774 
  1.1 นายเปรมชยั กรรณสตู  628,213,626 11.898 
  1.2 นางนิจพร จรณะจติต ์ 350,815,140 6.644 
  1.3 นายปีต ิกรรณสตู 463 0.000 
  1.4 น.ส.ปราชญา กรรณสตู 38,839,766 0.736 
  1.5 นายธรณิศ กรรณสตู 28,210,960 0.534 
  1.6 น.ส.จติราพรรณ จรณะจติต ์ 50,614,391 0.959 
  1.7 น.ส.วลยัทพิย ์พริยิะวรสกลุ 50,414,391 0.955 
  1.8 นางปรยีา กรรณสตู  2,334,774 0.044 
  1.9 นายปิยชยั กรรณสตู 23,303,438 0.441 
  1.10 น.ส.ชไมมาส กรรณสตู 33,594,681 0.636 
  1.11 นางพไิลจติร เรงิพทิยา 19,934,980 0.378 
  1.12 นายพรรษา เรงิพทิยา 8,502,700 0.161 
  1.13 น.ส. ชญาพร เรงิพทิยา 18,680,632 0.354 
  1.14 นางอรเอม กรรณสตู 19,900,000 0.377 
  1.15 บรษิทั ซพีเีค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั1 34,680,000 0.657 
2. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร ์จ ากดั 250,821,966 4.751 
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C)  
    NOMINEES LIMITED 

113,461,649 2.149 
 

4. นายไชยา  สกลุชยัวาณิชย ์ 44,506,750 0.843 
5. ทวีฉัตร  จฬุางกรู 37,480,500 0.710 
6. นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์  36,284,500 0.687 
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7. N.C.B. TRUST  LIMITED – POLUNIN       
   DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 

33,114,408 0.627 

8. สุเทพ  จิระสิริกลุ 33,000,000 0.625 
9. ณัฐพล  จฬุางกรู 31,402,200 0.595 
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,303,628 0.555 

 
หมายเหตุ   1 บรษิทั ซ.ีพ.ีเค อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั มผีูถ้อืหุน้ประกอบดว้ย  

รายชื่อผูถ้อืหุน้ใหญ่ จ านวนหุน้ทีถ่อื สดัสว่นการถอืหุน้ % 
1.นายเปรมชยั  กรรณสตู 14,360 2.87 
2. นางคณิตดา  กรรณสตู 12,500 2.50 
3. นายปีต ิ กรรณสตู 75,000 15.00 
4. น.ส.ปราชญา  กรรณสตู 75,000 15.00 
5. นายธรณิศ กรรณสตู 75,000 15.00 
6. นางนิจพร  จรณะจติต ์ 1,860 0.37 
7. นายยทุธชยั  จรณะจติต ์ 25,000 5.00 
8. น.ส.วลยัทพิย ์ จรณะจติต ์ 25,000 5.00 
9. น.ส. จติราพรรณ  จรณะจติต ์ 25,000 5.00 
10. นางพไิลจติร  เรงิพทิยา 1,860 0.37 
11. นายพรรษา  เรงิพทิยา 25,000 5.00 
12. น.ส. ชญาพร  เรงิพทิยา 25,000 5.00 
13. นางอรเอม  กรรณสตู 1,860 0.37 
14. นายอรรถพงศ ์ เทอดประวตั ิ 35,500 7.10 
15. นายจติรพงศ ์ เทอดประวตั ิ 35,500 7.10 
16. นายปิยชยั  กรรณสตู 22,430 4.49 
17. น.ส.ชไมมาส กรรณสตู 22,430 4.49 

รวม 498,300 99.66 
 
(ข) กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
อย่างมนียัส าคญั 

- ไม่ม ี– 
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัทีไ่ม่ใช่หุน้สามญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

1. ตัว๋แลกเงนิ 
บรษิทัไม่มยีอดหนี้คงคา้งจากการออกตัว๋แลกเงนิ 

 
2. หุน้กูร้ะยะยาว 

สญัลกัษณ์ มลูค่า 
ทีย่งัไม่ไถ่ถอน 

(ลา้นบาท) 

วนัครบก าหนด 
ไถ่ถอน 

หลกัประกนั อายุหุน้กู ้
 

การจดัอนัดบั 
เครดติตราสารหนี้  

ครัง้ล่าสดุ 
31 ต.ค. 62 

ITD205A 300.00 27 พ.ค. 2563 ไม่ม ี 2 ปี 5 เดอืน 27 วนั BBB- 
ITD209A 3,500.00 22 ก.ย. 2563 ไม่ม ี 5 ปี BBB- 
ITD216A 3,500.00  8 ม.ิย.  2564 ไม่ม ี 5 ปี 1 วนั BBB- 

  ITD226A(1) 6,000.00 29 ม.ิย. 2565 ไม่ม ี 5 ปี 3 วนั BBB- 
ITD242A 2,000.00 15 ก.พ. 2567 ไม่ม ี 5 ปี BBB- 

หมายเหต ุ 
(1) หุน้กู ้ITD226A บรษิทัฯ มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอน 

 
3. หุน้กูร้ะยะสัน้ 
บรษิทัไม่มยีอดหนี้คงคา้งจากการออกหุน้กูร้ะยะสัน้ 

 
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ 
คณะกรรมการของบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ จ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือ

หุน้แต่ละปีโดยมอีตัราทีค่าดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนินงานไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษแีลว้ หาก
ไม่มเีหตุการณ์จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงนิปันผลนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯอย่างมี
สาระส าคญั 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย  

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพจิารณาจากผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดคงเหลือเทยีบกบังบลงทุนของบรษิัทย่อย โดยมไิด้ก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลที่
แน่นอน หากกระแสเงนิสดคงเหลอืมเีพยีงพอ และได้ตัง้ส ารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบรษิัทย่อยจะ
พจิารณาจ่ายเงนิปันผลเป็นกรณีไป ยกเวน้ บรษิทั ไทยมารุเคน จ ากดั ทีไ่ดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไวแ้ลว้ 
กล่าวคอื ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธกิ่อนหกัภาษ ี  
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8. โครงสร้างการจดัการ  
 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ โดยมโีครงสรา้งการบรหิารที่
ชดัเจน ถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได ้โดย  

1. คณะกรรมการจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ รวมถงึแสดงไดว้่าจะ 
 สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
2. โครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการตอ้งมกีารตรวจสอบและถ่วงดุลกนัอย่างเพยีงพอ โดย  

ก. มคีณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ โดยมหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัที ่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ ตลอดจนท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้ 

ข. มกีารแบ่งแยกอ านาจหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการและประธานบรหิารทีช่ดัเจน ตามรายละเอยีดทีไ่ด ้
 เปิดเผยไวใ้นหวัขอ้การก ากบัดแูลกจิการ  
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั  
ณ วนัที ่31 ธนัวามคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี้  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชมุ/ 
จ านวนครัง้ของการจดัประชมุ 

1. ดร.ไกรศร จติธรธรรม  ประธานกรรมการ  
กรรมการอสิระ  

5/5 

2. นายเปรมชยั กรรณสตู  กรรมการ 5/5 
3. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการ 5/5 
4. นายไผท ชาครบณัฑติ  กรรมการ 5/5 
5. นายธวชัชยั สทุธปิระภา  กรรมการ 5/5 
6. นายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ   กรรมการอสิระ 5/5 
7. นายปีต ิ กรรณสตู  กรรมการ 3/5 
8. นายธรณิศ กรรณสตู  กรรมการ 5/5 
9. นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอสิระ 5/5 
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8.2  ผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบรหิาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรหิารจ านวน 20 ท่าน                        
ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ 
  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชยั กรรณสตู ประธานบรหิาร 
2. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบณัฑติ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
4. นายธวชัชยั สทุธปิระภา กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
5. นายวริชั    กอ้งมณีรตัน์ รองประธานบรหิารอาวโุส 
6. นายอนนัต ์    อมัระปาล รองประธานบรหิารอาวโุส  
7. นายสเุมธ   สรุบถโสภณ รองประธานบรหิารอาวโุส 
8. นายธรณิศ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส และผูช้่วยประธานบรหิาร 
9. นายปีต ิ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส 
10. นางสาวปราชญา กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส  

และผูช้่วยกรรมการรองประธานบรหิารอาวโุส 
11. นายปิยชยั    กรรณสตู รองประธานบรหิารอาวโุส 
12. นายชาตชิาย     ชุตมิา รองประธานบรหิารอาวโุส และผูร้บัผดิชอบสงูสดุ 

ในสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
13. นายสมภพ    พนิิจชยั  รองประธานบรหิารอาวโุส 
14. นายวรวฒุ ิ หริญัยไพศาลสกุล  รองประธานบรหิารอาวโุส 
15. นายประสทิธิ ์ รตันารามกิ  รองประธานบรหิารอาวโุส 
16. นายเกรยีงศกัดิ ์ กอวฒันา รองประธานบรหิารอาวโุส 
17. นายศกัดิช์ยั พชืน์ไพบลูย ์ รองประธานบรหิารอาวโุส 
18. นายประสาธน์ โฆสรสัวด ี รองประธานบรหิารอาวโุส 
19. นายวเิชยีร รุ่งรุจริตัน์  รองประธานบรหิาร 
20. นายประเสรฐิ เสนาะ รองประธานบรหิาร 

  
 ผูบ้รหิารตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มผีูบ้รหิารตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.)  จ านวน 21 ท่านดงัมรีายชื่อต่อไปนี้   
  ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชยั กรรณสตู ประธานบรหิาร 
2. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบณัฑติ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
4. นายธวชัชยั สทุธปิระภา กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
5. นายวริชั    กอ้งมณีรตัน์ รองประธานบรหิารอาวโุส 
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6. นายอนนัต ์    อมัระปาล รองประธานบรหิารอาวโุส  
7. นายสเุมธ   สรุบถโสภณ รองประธานบรหิารอาวโุส 
8. นายธรณิศ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส และผูช้่วยประธานบรหิาร 
9. นายปีต ิ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส 
10. นางสาวปราชญา กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวโุส  

และผูช้่วยกรรมการรองประธานบรหิารอาวโุส 
11. นายปิยชยั    กรรณสตู รองประธานบรหิารอาวโุส 
12. นายชาตชิาย     ชุตมิา รองประธานบรหิารอาวโุส และผูร้บัผดิชอบสงูสดุ 

ในสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
13. นายสมภพ    พนิิจชยั  รองประธานบรหิารอาวโุส 
14. นายวรวฒุ ิ หริญัยไพศาลสกุล  รองประธานบรหิารอาวโุส 
15. นายประสทิธิ ์ รตันารามกิ  รองประธานบรหิารอาวโุส 
16. นายเกรยีงศกัดิ ์ กอวฒันา รองประธานบรหิารอาวโุส 
17. นายศกัดิช์ยั พชืน์ไพบลูย ์ รองประธานบรหิารอาวโุส 
18. นายประสาธน์ โฆสรสัวด ี รองประธานบรหิารอาวโุส 
19. นายวเิชยีร รุง่รุจริตัน์  รองประธานบรหิาร 
20. นายประเสรฐิ เสนาะ รองประธานบรหิาร 
21. นางสาวกาญจนา   เจรญิยศ รองประธานบรหิาร (ฝ่ายบญัช)ี                                            

และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัช ี
 

ทัง้นี้ แผนภาพโครงการการบรหิารจดัการภายในบรษิทัไดเ้ปิดเผยอยู่ในหน้าที ่63 พรอ้มกนันี้ไดแ้นบประวตั ิคุณวุฒิ
การศกึษา และประสบการณ์การท างานของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั รวมทัง้รายชื่อกรรมการในบรษิทัย่อยทุกแห่งใน
เอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการประจ าปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชุดที ่1 และเอกสารแนบ 2 ตามล าดบั)  
 

8.3 เลขานุการบริษทั    
จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่5/6/2551 เมื่อวนัที ่9 มถุินายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้      

นายวรวุฒ ิหริญัยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบรษิัท ตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2551) เพื่อ
รบัผดิชอบการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิัทและการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มกีารปฏบิตัิตามมติดงักล่าว 
ดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบรษิัทเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบตัิ จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบียนกรรมการ 
หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทั หนงัสอืบอกกล่าวประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผู้บริหาร  ตลอดจน
ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

พร้อมกันนี้  ได้แนบประวัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท                                 
ในเอกสารแนบทา้ยของแบบแสดงรายการประจ าปีนี้ (เอกสารแนบ 1 ชุดที ่1) 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร บรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย และกระบวนการทีช่ดัเจนและโปร่งใสดงันี้ 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บรษิัทได้ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดบัเดยีวกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  และสูงเพียง

พอที่จะดูแลรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัติามที่บรษิทัต้องการ ส าหรบักรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรหิารความเสีย่งดว้ยนัน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณงานที่เพิม่ขึน้ ซึง่หลงัจากที่ก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่งแลว้ บรษิทัจะมกีารเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัใินขัน้สดุทา้ย 

8.4.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  
ค่าตอบแทนผู้บรหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกบัผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 
 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                                  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

รายช่ือกรรมการบริษทั ค่าตอบแทน (บาท/ปี) 
กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ  

( รวมค่าตอบแทน
พิเศษ)  

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง  

(ค่าตอบแทนเป็นราย
ครัง้เฉพาะครัง้ท่ีมา

ประชมุ ) 
1. ดร.ไกรศร จติธรธรรม          750,000 535,000 15,000 
2. นายเปรมชยั กรรณสตู 580,000   
3. นางนิจพร จรณะจติต ์ 580,000   
4. นายไผท ชาครบณัฑติ 580,000  10,000 
5. นายธวชัชยั สทุธปิระภา 580,000   
6. นายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ 580,000 415,000  
7. นายปีต ิกรรณสตู 580,000  10,000 
8. นายธรณิศ กรรณสตู*   580,000  10,000 
9. นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน 580,000 415,000  

รวม 5,390,000 1,365,000 45,000 

หมายเหตุ นายธรณิศ กรรณสูต ได้รบัการแต่งตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท                      
ครัง้ที ่8(1)/9/2562 เมือ่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจ านวนรายของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 

-  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร จ านวน 20 ท่าน ซึ่งได้รับจากบริษัท ในรูปเงินเดือน  และ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นเงนิ รวมทัง้สิน้ 135,079,497 บาท 

- ค่าตอบแทนของผู้บรหิารตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
จ านวน 19 ท่าน ไม่รวมรองประธานบริหารอาวุโส (สายงานบญัชีและการเงิน) และรองประธาน
บริหาร (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและผลตอบแทนที่เป็นเงิน รวมทัง้สิ้น 
129,998,497 บาท 

 
(3)   ค่าตอบแทนอ่ืน (ถ้ามี)  

 ค่าตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิาร  
 เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

บรษิัทได้จดัให้มกีองทุนส ารองเลีย้งชพี ซึ่งบรษิัทได้สมทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงนิเดอืน 
โดยในปี 2562 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562) บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ส าหรบัผูบ้รหิาร 19 ท่าน จ านวน 1,955,580 บาท 

 
8.5 บุคลากร 

 จ านวนพนกังานบรษิทั ทัง้หมด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 32,156 คน 
 จ านวนพนกังานในแต่ละสายงานหลกั 

แบ่งแยกตามประเภทพนกังาน  เช่น 
 - วศิวกร  =      2,266 คน 
 - บญัช ี =        265 คน 
 - บรหิาร =        367 คน 

 - พนกังานทัว่ไป =    29,258 คน  
 รวม =    32,156  คน 
 
แบ่งตามกลุ่มของงาน (9 ประเภท) คอื  
1) กลุ่มงานก่อสรา้งอาคารส านกังาน อาคารชุด ตกึสงู และโรงแรม =    6,530 คน 
2) กลุ่มงานก่อสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ =    5,774 คน 
3) กลุ่มงานวางท่อขนสง่น ้ามนั ท่อขนสง่แก๊ส ท่อจ่ายน ้า  =    1,875 คน 
 ท่อรอ้ยสายไฟใตด้นิ และถงัเกบ็น ้ามนัขนาดใหญ่ 
4) กลุ่มงานก่อสรา้งทางหลวงแผ่นดนิ ทางรถไฟ สะพาน  =    11,233 คน 
 ระบบทางดว่น และระบบขนสง่มวลชน 
5) กลุ่มงานก่อสรา้งสนามบนิ ท่าเรอื และงานทางทะเล =     2,615 คน 
6) กลุ่มงานสรา้งเขือ่นอเนกประสงค ์อุโมงค ์และโรงผลติกระแสไฟฟ้า =     1,568 คน 
7) กลุ่มงานดา้นโครงสรา้งเหลก็  =        481 คน 
8) กลุ่มงานดา้นการวางระบบสือ่สาร และโทรคมนาคม =        203 คน 
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9) งานดา้นการพฒันาเหมอืงแร่ และถ่านหนิ =    1,115 คน 
           และเบด็เตลด็ =       101 คน 
10) ส านกังานใหญ่และชาวต่างชาต ิ =               661 คน 
  รวม =  32,156 คน 

 
 การเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

-  เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2560  มจี านวนพนกังานทัง้สิน้   จ านวน    31,142  คน 
-  เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2561  มจี านวนพนกังานทัง้สิน้   จ านวน    32,531  คน 
-  เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562  มจี านวนพนกังานทัง้สิน้   จ านวน    32,156  คน 

 ขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ณ ปัจจบุนั บรษิทัไมม่ขีอ้พพิาทหรอืมคีดใีนเรื่องแรงงานทีส่ าคญั 

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
เท่ากบั 8,374,827,973 บาท (เงนิเดอืนและเงนิชดเชยของพนกังาน)  
 

 นโยบายในการพฒันาบุคลากร  
บรษิทัได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากร เพราะถอืว่าศกัยภาพของบุคลากรเป็นสิง่ที่ต้องพฒันาควบคู่ไปกบั

การด าเนินธุรกจิโดยมนีโยบายสง่เสรมิการพฒันาบุคลากรเพื่อใหม้กีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาทกัษะในการปฎบิตังิาน 
พฒันาทศันคตทิีด่ต่ีองานและองคก์ร รวมถงึใหก้ารสนับสนุนและเสรมิสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างานใหเ้กดิขึน้
ในองคก์ร อกีทัง้ใหถ้อืว่าการพฒันาบุคลากรนัน้เป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั และพนักงานทุกคนที่
จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการพฒันาบุคลากรร่วมกนั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารอบรมและพฒันาภายในแก่บุคลากรเป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเน้นการพฒันาความรู ้ความสามารถ 
ศกัยภาพใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ทัง้ในสว่นของสายงานก่อสรา้งและสายงานสนับสนุน เพื่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพสงูสุด ทัง้ต่อตนเองและองคก์ร ซึ่งในปีที่ผ่านมาบรษิัทได้จดัอบรมทัง้สิน้ 42 หลกัสตูร โดยแบ่งระดบัการอบรม 
ดงันี้ 

1. ระดับบริหาร บริษัทมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย                  
การพฒันาทมีงาน ภาวะผู้น า การบรหิารงานก่อสรา้ง ความรูด้้านกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในงานก่อสรา้ง และการบรหิารจดัการ
ดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมถงึการสนับสนุนให้มกีารแบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานใหแ้ก่ผูอ้ื่น เพื่อ
เป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเอง อาท ิการจดัอบรมในหลกัสตูร 

1.1 เทคนิคการเจรจาต่อรองทีเ่ป็นเลศิ  
1.2 การประเมนิความเสีย่งและการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 
1.3 การจดัการงานก่อสรา้งเชงิปฏบิตักิารส าหรบันายช่างโครงการ  
1.4 Developing of New Programs for PM/PE  
1.5 Train the Trainer  
1.6 Assistant Senior Vice President Development Program 
1.7 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบับรหิาร 
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2. ระดบัหวัหน้างาน บรษิทัมุ่งเน้นการอบรมและพฒันาศกัยภาพในดา้นทกัษะการเป็นหวัหน้างาน การสรา้งทมีงาน                   
การบรหิารงานและบรหิารคน และการจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างานของทมีงาน อาท ิการจดัอบรมในหลกัสตูร 

2.1  ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมี  
2.2  แนวทางการควบคุมงานก่อสรา้งขัน้พืน้ฐาน   
2.3  การประสานงานและการประชาสมัพนัธเ์พื่องานก่อสรา้งขนาดใหญ่ 
2.4  การพฒันาทกัษะการเป็นวทิยากร 
2.5  เตรยีมสมุหบ์ญัชหีน่วยงาน     
2.6 สมัมนาสมุหบ์ญัชหีน่วยงาน 
2.7  สมัมนาหวัหน้าสโตรห์น่วยงาน 
2.8  เทคนิคและขัน้ตอนการก่อสรา้งระบบป้องกนัดนิพงัในงานอาคาร 
2.9  Bridge Construction Engineering 
2.10 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนจดัหาวสัดุ และวสัดุหลกังานก่อสรา้งทางรถไฟ   
2.11 ความรูพ้ืน้ฐานในงานโครงสรา้งเหลก็ 
2.12 งานประกอบและตดิตัง้โครงสรา้งเหลก็ 
2.13 งานตดิตัง้โครงสรา้งเหลก็ทีใ่ชอุ้ปกรณ์พเิศษ  
2.14 การควบคุมงานและการบรหิารงานเหลก็ในโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิ  
      GHECO–ONE พรอ้มวธิกีาร Control % waste 
2.15 เทคนิคการออกแบบและก่อสรา้งอุโมงคร์ถไฟฟ้าใตด้นิ 
2.16 การออกแบบรอยต่อส าหรบัชิน้สว่นอาคารส าเรจ็รปู 
2.17 การขนสง่งานขนาดใหญ่และน ้าหนกัมากเป็นพเิศษ 
2.18 กรณีศกึษาการก่อสรา้งสว่นต่อเชื่อมอุโมงคท์างทศิใต ้สนามบนิสวุรรณภูม ิ
2.19 การปฏบิตังิานเกีย่วกบัเครนใหป้ลอดภยั 
2.20 การวางแผนควบคุมกระแสเงนิสด 
2.21 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหน้างาน 
2.22 เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัเทคนิค   
2.23 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
       ในการท างานของสถานประกอบกจิการ 
2.24 เตรยีมความพรอ้มวศิวกรใหม่ 
2.25 Coaching and Mentoring for Engineers 
2.26 BIM Program: Basic Autodesk Revit for Architecture 
2.27 BIM Program: Basic Autodesk Revit for Structure 
2.28 BIM Program: Basic Autodesk Revit for MEP 
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3. ระดบัพนักงาน บรษิทัมุ่งเน้นการอบรมและพฒันา เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะในการปฏบิตัิงาน 
ให้แก่พนักงานแต่ละต าแหน่งงานให้สามารถปฏบิตัิงานให้ส าเรจ็ลุล่วงตามเป้าหมาย และมปีระสทิธภิาพตลอดจนเสริมสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง อาท ิการจดัอบรมในหลกัสตูร 

3.1  การพฒันาทกัษะความเป็นผูน้ า  
3.2  จติวทิยาในการท างานร่วมกนั 
3.3  การเสรมิสรา้งความคดิอย่างเป็นระบบ  
3.4  เตรยีมพนกังานสโตรห์น่วยงาน 
3.5  การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้    
3.6  การบรหิารจดัการความปลอดภยัในงานก่อสรา้ง 
3.7 ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
   

4. การจดัอบรมและพฒันาพนักงานรายวนัต าแหน่งกรรมกร คนงานทัว่ไป เขา้อบรมทกัษะฝีมอืกบักรมพฒันาฝีมอื
แรงงาน เพื่อยกระดบัฝีมอืเป็นช่างสาขาต่างๆ ไดแ้ก่ ช่างก่อบลอ็กและตดิตัง้คาน ช่างตดิตัง้สขุภณัฑ์  

5. การจดัอบรมและพฒันาพนกังานรายวนัต าแหน่งช่าง เพื่อยกระดบัฝีมอืแรงงานใหก้บัช่างก่อสรา้งสาขาต่างๆ โดย
ส่งพนักงานเข้ารบัการอบรมและทดสอบฝีมือตามมาตรฐานแรงงานในสาขา ช่างก่ออิฐ -ฉาบปูน ช่างไม้ ช่างเชื่อม ช่างปู
กระเบือ้ง ช่างไฟฟ้า และช่างเหลก็ ทัง้นี้เพื่อใหม้คีวามรู ้ทกัษะและความสามารถในการปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน
แห่งชาต ิ 

6. On the Job Training การฝึกอบรมในขณะปฏบิตัิงานให้กบัพนักงานเขา้ใหม่ไดฝึ้กปฏบิตัิจรงิ โดยมหีวัหน้างาน
คอยดแูลและใหค้ าแนะน าใหก้บัพนกังานไดเ้รยีนรูถ้งึข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure) วธิกีารปฏบิตังิาน (Work Instruction) 
คู่มอืการท างาน (Manual) กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างาน (Rule and Regulations) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเขา้ใจและ
สามารถปฎบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง 

 ทัง้นี้ บรษิทัยงัมกีารจดัหลกัสตูร New Engineer Development Program (NDP) ใหแ้ก่วศิกรรบัใหม่เพื่อช่วยพฒันา
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Leadership Mindset, People Management, Plan and 
Manage Technical Construction Operation, Analyze Contract, Manage Document process systematically และ Safety 
& Quality Management 

พนักงานท่ีผา่นการฝึกอบรม ประจ าปี 2562 

ต าแหน่ง จ านวนคน จ านวนชัว่โมง จ านวนชัว่โมงเฉล่ีย/ปี 

1. ระดบัผูบ้รหิาร 269 7,800 29 

2. ระดบัหวัหน้างาน 2,361 52,364 22 

3. ระดบัพนกังาน 573 8,286 14 

4. พนกังานรายวนัต าแหน่งกรรมกร 12,856 77,136 6 

5. พนกังานรายวนัต าแหน่งช่าง 9,041 81,129 9 

6. On the Job Training ใหพ้นกังานใหม ่ 8,913 10,193 1 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ  

เน่ืองดว้ยบรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ว่าการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้ นอกจากทีจ่ะตอ้งสรา้งผลประกอบการทีด่ี
แลว้ การสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ถอืเป็นอกีปัจจยัหลกัทีช่่วยใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัช่วย
เพิม่คุณค่าของกจิการอย่างยัง่ยนื ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการบรษิัทจึงได้มมีติให้ประกาศใช้ “บรรษัทภิบาล      
อติาเลยีนไทย” โดยเป็นการรวบรวมปรชัญา นโยบาย และหลกัการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทใหเ้ป็น
หมวดหมู่ เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คลากรของบรษิทัไดย้ดึเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิทัง้นี้  บรษิัทยดึหลกัพืน้ฐานการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. Fairness ความยุติธรรม  

การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

2. Transparency ความโปรง่ใส  

ความชดัเจนไม่คลุมเครอืไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยขอ้มลูในทางบวกหรอืทางลบ 

3. Integrity ความซ่ือสตัย ์ 

การแสดงถงึคุณธรรมทีส่อดคลอ้งกบัจรยิธรรมทีธุ่รกจิก าหนดไวแ้ละปฏบิตัจิรงิ 

4. Responsibility ความรบัผิดชอบ  

หน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติามบทบาททีถู่กก าหนดไว ้

5. Accountability ภาระรบัผิดชอบ 

ความรบัผดิชอบต่อการกระท าและการตดัสนิใจใดๆ ทีอ่ธบิายและชีแ้จงได ้

  นอกจากนี้ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนนโยบายในแต่ละประเด็นเพื่อให้ทนัสมยัและเหมาะสมกบั
สถานการณ์ ส าหรบัในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงนโยบายส าหรบับรรษทัภบิาล ปี พ.ศ. 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Coporate Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) รวมถงึสถานการณ์ในภาคสงัคมและภาคเศรษฐกจิ โดยไดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้
เมื่อไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ บรษิทักไ็ดม้กีารเปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th)  

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัไดร้บัการประเมนิจากองคก์รและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

- ผลการประเมนิคุณภาพการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย โดยไดร้บัผล
ประเมนิอยู่ในระดบัรอ้ยละ 95.5 

- ผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ประจ าปี 2562 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) อยู่ในระดบัดมีาก  

 

 

 

 

http://www.itd.co.th/
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9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี โดยใช้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Coporate 
Governance Code) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  (ก.ล.ต.) มาเป็น
แนวทางปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าของบรษิทัอย่างยัง่ยนื โดยมปีระเดน็ทีส่ าคญั 5 ประเดน็ ดงันี้   

 
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 

ผูถ้อืหุน้มสีทิธโิดยพืน้ฐานในความเป็นเจา้ของและสามารถควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ า
หน้าทีแ่ทนตนรวมถงึมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึสง่เสรมิใหผู้ถ้อื
หุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้อย่างเตม็ที ่โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 สทิธใินการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสีว่นแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัขา่วสารและขอ้มลู 
 ของกจิการอย่างเพยีงพอ เท่าเทยีม ทนัเวลา และสามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

1.2  สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

1.3  สทิธใินการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบญัช ีรวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่มผีลกระทบต่อบรษิทั 
อาท ิการจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุน
หรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รบัการ
ปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยบรษิทัจะมกีารด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

2.1  เปิดโอกาสใหเ้สนอแนะขอ้คดิเหน็ ข้อรอ้งเรยีน ขอ้ซกัถามหรอืเสนอวาระการประชุมในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี รวมทัง้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 

2.2  จดัส่งหนังสอืเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกบัสถานที่ เวลา วาระที่ต้องพจิารณา และลงมติ
เอกสารประกอบวาระการประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอ หนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มทัง้หลกัเกณฑ์
และวิธีการ ลงคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยหนังสอืนัดประชุมและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด จะถูกจดัท าทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมไปถงึการอ านวย
ความสะดวกกบันักลงทุนสถาบนัในการไปรบัใบมอบฉันทะและเอกสารประกอบในกรณีทีม่าร่วม
ประชุมดว้ยตนเองไม่ได ้

2.3  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และหากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวาระ
การประชุมก็สามารถทราบถึงช่องทางการส่งค าถามโดยระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมและบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th) 

2.4  การจดัสถานที่และเวลาของการประชุมให้เหมาะสมเพื่อใหม้ผีูถ้ือหุน้สามารถเขา้ร่วมประชุมมาก
ทีส่ดุ 

2.5  การจดัใหม้กีระบวนการและวธิกีารในการประชุมจะจดัในลกัษณะทีท่ าใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัการปฏบิตัิ
อย่างยุตธิรรมและไม่รดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
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2.6  การเขา้ประชุมอย่างพรอ้มเพรยีงกนัของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธานบรหิาร กรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ของ
ผูถ้อืหุน้ 

2.7  การจดัช่องทางใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.8  การเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในวนัท าการถดัไปนบัจาก 
 วนัประชุมผูถ้อืหุน้ ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั (www.itd.co.th) 

2.9  การเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยขอ้มูลที่ถูกต้องและครบถ้วนบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.itd.co.th) ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

2.10  การใหส้ทิธกิารลงคะแนนเสยีงอย่างเท่าเทยีมกนัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีจะตอ้งไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง คณะกรรมการบรษิทัจงึ
จะต้องพจิารณาใหม้กีระบวนการส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัน่คง
ทางธุรกจิและการเงนิ รวมถงึความยัง่ยนืของกจิการ โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกัของบรษิทั สามารถแยกไดด้งันี้ 

3.1 ผูถ้ือหุ้น 

บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิดว้ยความรูแ้ละทกัษะการบรหิารจดัการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี ดว้ย
ความซื่อสตัย์สุจริต และเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทัง้เปิดเผยข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ ตรงเวลา และครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

3.2 พนักงาน 

บรษิทัจะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงานทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว อาท ิการจดัตัง้กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี หรอืการเพิม่เงนิเดอืน เลื่อนต าแหน่งตามผลการปฏบิตังิานในแต่ละปี เป็นตน้ การจดัใหม้สีวสัดกิาร
ทีเ่หมาะสม การพฒันาศกัยภาพของพนักงานอย่างสม ่าเสมอ การดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้
มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
อย่างเคร่งครดั การปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อหลกัสทิธมินุษยชน รวมถงึการ
จดัหาช่องทางใหพ้นักงานรอ้งเรยีนเกีย่วกบัเรื่องทีอ่าจเป็นการกระท าผดิ โดยมกีระบวนการจดัการในเรื่อง
ดงักล่าวทีเ่หมาะสม 

3.3 ลูกค้า 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะต้องผลติสนิค้าและบรกิาร ที่มคีุณภาพและมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรกัษา
ความลบัของลกูคา้อย่างเคร่งครดั แสวงหาลู่ทางทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติาม
เงื่อนไขต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างตรงไปตรงมาดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
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3.4 คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

บรษิัทจะไม่ด าเนินการทีทุ่จรติในการค้ากบัคู่ค้าและเจา้หนี้และมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ที่มต่ีอ
เจา้หนี้อย่างเคร่งครดัและซื่อสตัยส์ุจรติไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถุประสงคข์องการใชเ้งนิ  การบรหิารเงนิทุน การ
ช าระคนื การดูแลคุณภาพหลกัทรพัยค์ ้าประกนั เรื่องอื่นใดทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ รวมถงึกรณีการผดิ
นดัช าระหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

3.5 คู่แข่งทางการค้า 

บรษิัทจะประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ีไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม รวมถึงไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้
ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 

3.6 สงัคมส่วนรวม 

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินบริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยการค านึงถึง  ผลกระทบต่อสงัคม
ส่วนรวม โดยบรษิทัจะแสวงหาโอกาสสนับสนุนกจิกรรมสรา้งสรรค์สงัคม ปลูกฝังจติส านึกและค่านิยมของ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่องและจรงิจงั รวมถงึการมี
สว่นร่วมในการช่วยเหลอื และพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืในดา้นต่างๆ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้ี
การรายงานขอ้มลูเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมในการช่วยเหลอืหรอืพฒันาสงัคมไวใ้นรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ซึง่อยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และบนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั (www.itd.co.th) 

4. การเปิดเผยข้อมูลท่ีโปรง่ใส 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท ทัง้ขอ้มูลทางการเงินและ
ขอ้มูลส าคญัใดๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต) ดว้ยเหตุดงักล่าว 
บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
ยดึถอืปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

4.1 บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัท หรือบริษัทย่อยโดยใช้สื่อที่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ง่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถือ ตลอดจนอยู่ภายในระยะเวลาที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อใหข้า่วสารส าคญันัน้ไดเ้ผยแพร่ใหน้กัลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งได้
รบัทราบอย่างทัว่ถงึเท่ากนั นอกจากนี้ บรษิทัจะใหค้วามส าคญักบัการจดัท ารายงานประจ าปีเพื่อให้มี
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธบิายเชงิวิเคราะห์เกี่ยวกบัอุตสาหกรรม 
ศกัยภาพการแขง่ขนั ฐานะการเงนิผลการด าเนินงาน และความเสีย่งของบรษิทั 

4.2 ในกรณีทีบ่รษิทัทราบถงึขา่วลอื หรอืขา่วสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจรงิหรอืไม่กต็ามบรษิทัจะชีแ้จงเกีย่วกบั
ข่าวลอื หรอืข่าวสารนัน้โดยเรว็ทีสุ่ด เนื่องจากข่าวลอืหรอืข่าวสารนัน้อาจจะมผีลกระทบต่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์หรอืการตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

4.3 ในกรณีที่การซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทผิดไปจากสภาวะปกติ บริษัทจะพิจารณาดูว่า บริษัทอยู่
ระหว่างด าเนินการในเรื่องส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืไม่ หากไม่มหีรอืบรษิทั
ไม่ทราบสาเหตุ บรษิทัจะแจง้ใหท้ราบทัว่กนัว่าบรษิทัไม่มพีฒันาการใดๆ ทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัธุรกจิและ
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การด าเนินงานของบรษิทันอกเหนือจากทีไ่ดเ้คยเปิดเผยไว ้กบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื
บรษิทัไม่ทราบสาเหตุทีจ่ะท าใหก้ารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัผดิไปจากสภาวะปกติ 

4.4 บริษัทจะละเว้นการเปิดเผยสารสนเทศในเชิงส่งเสริมที่เกินความจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนใน
หลกัทรพัยข์องบรษิทั การออกข่าวโดยใชค้ า ทีไ่ม่เหมาะสม การรายงานหรอืการคาดคะเน ทีเ่กนิความ
เป็นจรงิ ซึง่อาจท าใหน้กัลงทุนหลงผดิ และอาจเป็นเหตุใหเ้กดิการเคลื่อนไหวของราคา หรอืปรมิาณการ
ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยไม่มเีหตุผลสมควร 

ทัง้นี้ บรษิัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบรกิารองค์กรเป็นผูร้บัผดิชอบงานด้านกจิกรรมนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยจะ
ใหบ้รกิารขอ้มลูและขา่วสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัแก่นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห์ และประชาชนทัว่ไป ภายใต้
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยจะอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านระบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.itd.co.th) 

5. ความรบัผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าขององคก์รมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บรษิทั โดยคณะกรรมการจะต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ และความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุก
คน ดงันัน้ บริษัทจึงมกีารพจิารณาอนุมตัิหลกัการปฏบิตัิส าหรบักรรมการ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิซึ่งแสดงออกถึงความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองคก์ร โดยมเีน้ือหาแบ่งออกเป็น 8 หมวดทีส่ าคญั ดงันี้ 

5.1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร                                      
ท่ีสรา้งคณุค่า 

5.1.1 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องมคีวามเขา้ใจในบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบใน
ฐานะผู้น าที่ต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนด
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ ์และนโยบายในการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากร การ
ตดิตาม การประเมนิผล และการดแูลการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากับดูแลกิจการให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ มีผ ล
ประกอบการที่ดโีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว มกีารประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพ
สิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สามารถปรบัตวัภายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่าง
ยัง่ยนื 

5.1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ  และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) ความซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดูแลให้
การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั ตลอดจนมตทิีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ 

5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ รวมถงึต้องก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างชดัเจน
ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย  อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนตดิตามดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมาย 
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5.2 ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละ เป้าหมายหลกัของบริษทัท่ีเป็นไป เพื่อความยัง่ยืน 

5.2.1 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องก าหนดและดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั
เป็นไปเพื่อความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิ ทัง้นี้การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กบับรษิทั ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

5.2.2 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่าการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และ
กลยุทธ ์ของบรษิทันัน้ จะต้องสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั ผ่านการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

5.3 การเสริมสรา้งคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล 

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทัง้ใน เรื่องขนาดองค์ประกอบ หรอืสดัส่วนกรรมการที่เป็นอสิระ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสง่ผลทีด่ต่ีอการ น าพาองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

5.3.2 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีารประชุม คณะกรรมการเป็นประจ าทุกไตรมาสอย่าง
น้อย ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานและพจิารณาเรื่องอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดย
ตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกก าหนดและแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบผ่านวาระการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ทัง้นี้  กรรมการต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ หากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถเขา้ประชุมได้ใหม้หีนังสอื หรอืจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อแจง้ประธานกรรมการ โดยในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมกีรรมการอยู่ไม่
น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดในวาระทีจ่ะลงมตใิดๆในทีป่ระชุม ทัง้นี้ จ านวนครัง้ที่
กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมจะถูกเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทั 

5.3.3 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้
มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการ
ตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

5.3.4  คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมี
กระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที่
ก าหนดไว ้

5.3.5  คณะกรรมการบรษิทัจะต้องเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิ
ผ่านการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในแต่ละปีโดยจะต้องพจิารณาค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามโครงสร้าง
ขององคก์รอา้งองิจากบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ทัง้นี้ค่าตอบแทนจะต้องมคีวามเหมาะสมกบั
ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตาม
เป้าหมาย 

5.3.6  คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัิ
หน้าที่และจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ โดยได้ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและกรรมการอสิระของ
บรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนแห่งอื่นไม่เกนิจ านวน  5 แห่ง โดย
ไม่มีข้อยกเว้น ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาด



บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                              แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ หนา้ที ่70 
 

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบรษิัทและ
ประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท ทัง้นี้ นโยบายดงักล่าวยงัรวมถึงการไปด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัอื่นของประธานบรหิาร (CEO) อกีดว้ย 

5.3.7 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีรอบ กลไกในการก ากบัดูแลนโยบาย 
และการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคญั ในระดบัที่
เหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจ
ถูกตอ้งตรงกนั 

5.3.8 คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจ าปีของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้รายคณะและรายบุคคล โดยผลประเมนิจะถูกน าไปใช้
ส าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ย 

5.3.9 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องก ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนได้รบัการเสรมิสร้างทกัษะและพฒันาความรู้
ส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเลขานุการบริษัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่
จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

5.4 สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องด าเนินการให้มัน่ใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธาน
กรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่
จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย 

5.4.2 คณะกรรมการบรษิัทจะต้องก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการ
ประเมนิผลทีเ่ป็นธรรม พรอ้มทัง้จดัสวสัดกิารใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน 

5.4.3 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งศกึษาเพื่อใหม้คีวามเขา้ใจ ในโครงสรา้งและความสมัพนัธข์อง
ผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิารและการด าเนินงานของกจิการ 

5.4.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ านวน 
ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

5.5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

5.5.1 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อให้เกดิ
มูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทุกฝ่ายของ
องคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั รวมถงึแผนกลยุทธข์องบรษิทั 
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5.5.3 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่ง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย Value 
Chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

5.5.4 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งจดัใหม้กีรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิทั รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พฒันาการด าเนินงาน และการบริหารความเสีย่ง 
เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

5.6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

5.6.1 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและ
การควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิลโดยมกีารปฏบิตัทิี่เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.6.2 คณะกรรมการจะต้องจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและอสิระ 

5.6.3 คณะกรรมการจะต้องดูแลให้บรษิัทจดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะท าใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมถงึเอือ้อ านวยให้
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารอืหรอืเรยีกผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งมาให้ขอ้มูล อาทิ ผู้บรหิารระดบัสงู 
ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัช ีเพื่อเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.6.4 คณะกรรมการจะต้องตดิตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้
ไดร้ะหว่างบรษิทักบัคณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์
อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูล และโอกาสของบรษิัทและการท าธุรกรรมกบัผู้ทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่ว
โยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

5.6.5 คณะกรรมการบริษัทจะต้องก ากบัดูแลให้มกีารจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการ
ทุจรติที่ชดัเจนและสื่อสารในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิการน าไปปฏบิตัิ และ
ก าหนดใหบ้รษิทัมกีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 

5.6.6 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก าหนดใหก้รรมการและคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัแจง้
คณะกรรมการบรษิทัภายใน 1 วนัล่วงหน้าก่อนทีม่กีารซือ้ ขาย หรอืโอนหลกัทรพัยบ์รษิทั 

5.6.7 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก าหนดใหก้รรมการและคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัแจง้
แบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของผูบ้รหิาร (แบบ 59) 
แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัท าการนับ
แต่วนัทีม่กีารซือ้ขาย หรอืโอนหลกัทรพัยบ์รษิทั 

5.7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

5.7.1 คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิ 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งโดยมเีน้ือหาทีเ่พยีงพอและอยู่ในกรอบเวลาที่
เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
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5.7.2 คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 
รวมถงึความสามารถในการช าระหนี้ 

5.7.3 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งก าหนดใหบ้รษิทัมแีผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะ
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิในภาวะที่บรษิัทประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืมแีนวโน้มที่จะ
ประสบปัญหาโดยตอ้งค านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 

5.7.4 คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาจดัท ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึง
รายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

5.7.5 คณะกรรมการบรษิัทจะต้องก ากบัดูแลใหฝ่้ายบรหิารจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบ
งานนักลงทุนสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงนักลงทุน 
นกัวเิคราะห ์หรอืบรษิทัหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีม และทนัเวลา 

5.7.6 คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเปิดเผย
ขอ้มลู 

5.8 สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

5.8.1 คณะกรรมการบรษิัทจะต้องดูแลใหม้ัน่ใจว่าผู้ถือหุน้จะต้องมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใน
เรื่องส าคญัของบรษิทัรวมถงึจะตอ้งอ านวยความสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนกัลงทุน
สถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

5.8.2 คณะกรรมการบรษิทัจะต้องดูแลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย โปร่งใสมปีระสทิธภิาพ มกีารอ านวยความสะดวกและเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิอง
ตนอย่างเตม็ที ่

5.8.3 คณะกรรมการบรษิัทจะต้องดูแลใหม้กีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงการจดัท า
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 

9.2 คณะกรรมการ 

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายชื่อกรรมการ ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่ตลอดจน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดงันี้   

ก. คณะกรรมการบรษิทั 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. ดร.ไกรศร จติธรธรรม   ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นายเปรมชยั กรรณสตู  กรรมการ 
3. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการ 
4. นายไผท ชาครบณัฑติ  กรรมการ 
5. นายธวชัชยั สทุธปิระภา  กรรมการ 
6. นายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ   กรรมการอสิระ 
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7. นายปีต ิ กรรณสตู  กรรมการ 
8. นายธรณิศ กรรณสตู กรรมการ 
9. นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน กรรมการอสิระ 

  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ 

1. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายการด าเนินการ และกลยุทธ์ในภาพรวมของบรษิัท รวมทัง้พจิารณาอนุมตัิ
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายบริหารเสนอและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีไ่ดร้บัการอนุมตัไิวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อรกัษาผลประโยชน์
ของบรษิทั 

2. คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัทและมติทีป่ระชุม                
ผูถ้อืหุน้ 

3. คณะกรรมการมหีน้าทีป่ฏบิตัติามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ว่าดว้ยเรื่องหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเกีย่วกบัการเปิดเผยสารสนเทศและ
การปฏบิตัิการใดๆ ของบรษิัทจดทะเบยีน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุนใน
หลกัทรพัยใ์หป้ระชาชนทราบรวมถงึ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด และหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ตดิตามการปฏบิตังิานของกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารใหด้ าเนินการตามกฎหมายและนโยบายทีว่างไว ้

5. แต่งตัง้กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือกรรมการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม และความจ าเป็นเพื่อดแูลจดัการเฉพาะกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯและดแูลระบบบรหิารใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้ 

6. รบัผดิชอบในการจดัท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบบญัชขีองบรษิัทให้มคีวามถูกต้องและ
แสดงถงึฐานะของบรษิทัทีเ่ป็นจรงิและถูกตอ้ง ซึง่ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ซึง่ไดม้กีาร
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อพจิารณา
และอนุมตั ิ

7. คณะกรรมการมหีน้าทีพ่จิารณาไตร่ตรอง ตดัสนิใจในการเขา้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทีม่นียัส าคญั  

8. คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส าคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ดแ้ต่งตัง้ขึน้ 

9. ตามขอ้บงัคบับรษิทั คณะกรรมการมอี านาจหน้าทีต่ดัสนิใจและดแูลการด าเนินงานของบรษิทั เวน้แต่เรื่องดงัต่อไปนี้ 
ซึง่คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด าเนินการ  

9.1 เรื่องทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

9.2 การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัในรายการทีส่ าคญัตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

9.3 การซื้อหรือขายสนิทรพัย์ส าคญัที่มีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสนิทรพัย์บริษัทตาม
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 ข.  คณะกรรมการบรหิาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรหิาร จ านวน 20 ท่าน    
ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ 

  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายเปรมชยั กรรณสตู ประธานบรหิาร 
2. นางนิจพร จรณะจติต ์ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
3. นายไผท ชาครบณัฑติ กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
4. นายธวชัชยั สทุธปิระภา กรรมการรองประธานบรหิารอาวุโส 
5. นายวริชั    กอ้งมณีรตัน์ รองประธานบรหิารอาวุโส 
6. นายอนนัต ์    อมัระปาล รองประธานบรหิารอาวุโส  
7. นายสเุมธ   สรุบถโสภณ รองประธานบรหิารอาวุโส 
8. นายธรณิศ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวุโส และผูช้่วยประธานบรหิาร 
9. นายปีต ิ กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวุโส 
10. นางสาวปราชญา กรรณสตู  รองประธานบรหิารอาวุโส  

และผูช้่วยกรรมการรองประธานบรหิารอาวโุส 
11. นายปิยชยั    กรรณสตู รองประธานบรหิารอาวุโส 
12. นายชาตชิาย     ชุตมิา รองประธานบรหิารอาวุโส และผูร้บัผดิชอบสงูสดุ 

ในสายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) 
13. นายสมภพ    พนิิจชยั  รองประธานบรหิารอาวุโส 
14. นายวรวฒุ ิ หริญัยไพศาลสกุล  รองประธานบรหิารอาวุโส 
15. นายประสทิธิ ์ รตันารามกิ  รองประธานบรหิารอาวุโส 
16. นายเกรยีงศกัดิ ์ กอวฒันา รองประธานบรหิารอาวุโส 
17. นายศกัดิช์ยั พชืน์ไพบลูย ์ รองประธานบรหิารอาวุโส 
18. นายประสาธน์ โฆสรสัวด ี รองประธานบรหิารอาวุโส 
19. นายวเิชยีร รุ่งรุจริตัน์  รองประธานบรหิาร 
20. นายประเสรฐิ เสนาะ รองประธานบรหิาร 

 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. ก าหนดเป้าหมายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

2. ก าหนดระเบยีบหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  

3. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละพจิารณาตดัสนิใจในการคดัเลอืกโครงการที่บรษิทัจะเขา้ร่วมประมลูงานและด าเนินงาน 

4. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน พนกังาน ระดบับงัคบับญัชาหวัหน้าหน่วยงาน 

5. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการปรบัอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ผลตอบแทนต่างๆ ของพนกังาน 

6. แต่งตัง้บุคคล หรอืคณะบุคคลอื่นใดเพื่อปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได ้

7. พจิารณาและใหค้วามเหน็ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
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8. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทและควบคุมการ
บรหิารงานของหน่วยงานใหด้ าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทนัต่อก าหนดเวลา และมคีุณภาพงานตามสญัญา 

          9. ด าเนินการในเรื่องทีเ่กีย่วกบักจิการของบรษิทัทีม่ไิดร้ะบุใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องผูใ้ดโดยเฉพาะ  

10. พจิารณาอนุมตัคิ่าใชจ้่ายในการซือ้ทรพัยส์นิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ของบรษิทัฯ โดยสามารถท าธุรกรรมทางการเงนิ
ได้ภายใน วงเงนิไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท อ านาจในการท าธุรกรรมทางการเงนิจะครอบคลุมถึงค่าใชจ้่ายในการ 
ด าเนินงานประจ าวนั ค่าใช้จ่ายในการลงทุน สนิทรพัย์ถาวร เงินกู้ เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ และประกนัภยั 
(ยกเวน้การประมลูงานและการท าสญัญาก่อสรา้ง ซึง่จะไม่มขีอ้จ ากดัวงเงนิ) 

 11. ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบรษิทัใหด้ าเนินการได ้

 

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน  
ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ (โดยมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)  

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
  

1. ดร.ไกรศร จติธรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวลิเลีย่ม  ล ีเซนทก์ราฟ*  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน** กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ นายวฑิติ อวยสนิประเสรฐิ รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ                     
*นายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั                      
**นายไส้ หว่า ไซม่อน ซุน มคีวามรู้ด้านการเงนิและเคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้รบัผดิชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 
(CFO) ของบรษิทัแห่งหนึ่ง 

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ  

2.  สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน   

3. สอบทานให้บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ                 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอ แต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

5.  พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อ
บรษิทั 
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6. สอบทานประสทิธผิลและความพอเพยีงของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงหารอืร่วมกบัฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

7.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั  

7.2  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

7.3  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

7.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี 

7.5 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

7.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร  
(Charter) 

7.8  รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏบิตักิารอื่นใด ตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ 
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ง.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการบรหิารความ
เสีย่งจ านวน 8 ท่าน ดงัมรีายชื่อต่อไปนี้ โดยมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.ไกรศร จติธรธรรม ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2. นายไผท ชาครบณัฑติ รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายชาตชิาย ชุตมิา กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายสมภพ พนิิจชยั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นางสาวเพญ็พรรณ เรยีงทองหลาง กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6. นายปีต ิ กรรณสตู กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
7. นายธรณิศ กรรณสตู* กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
8. นายวรวุฒ ิ หริญัยไพศาลสกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหตุ *นายธรณศิ กรรณสตู ไดร้บัการแต่งตัง้เพือ่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง จากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่8(1)/9/2562 เมือ่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง  

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่ง เน่ืองจากการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิลจะช่วยใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ที่บริษัทก าหนดไว้ ส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง โดยบรษิัทได้ยดึแนวทางการบรหิารความเสีย่งที่มมีาตรฐานตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้
ประกาศใช ้  

บรษิัทได้ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าความเสยีหายหรอืความผดิพลาดจะไม่เกดิขึน้ หรอืหากเกดิขึน้จะต้องอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้  โดย
ตอ้งประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ  

ขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

1. พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการลงทุน ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน และ
ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัใหค้วามเหน็ชอบ 

2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบรหิารความ
เสีย่ง โดยสามารถประเมนิ ตดิตาม และดแูลปรมิาณความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

3. ดูแลและติดตามการปฏบิตัิตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

4. ก าหนดเกณฑว์ดัความเสีย่งและเพดานความเสีย่งทีบ่รษิทัจะยอมรบัได ้

5. ก าหนดมาตรการทีจ่ะใชใ้นการจดัการความเสีย่งใหเ้หมาะสมต่อสภาวการณ์ 

6. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและ
การปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 
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7. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอเกี่ยวกบัการบรหิาร การด าเนินงานและสถานะความเสีย่งของ
บรษิทัฯ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ รวมถงึสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกล
ยุทธท์ีก่ าหนด 

8. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงตามความจ าเป็น โดยสนับสนุนคณะท างานบริหารความเสี่ยงในด้าน
บุคลากร งบประมาณ และทรพัยากรอื่นทีจ่ าเป็นใหส้อดคลอ้งกบัขอบเขตความรบัผดิชอบ 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

 ในปัจจุบนั บริษัทยงัไม่มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทาง
ปฏบิตัแิลว้นัน้ กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจะได้รบัการสรรหาโดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่มาจากการพจิารณาร่วมกนักบั
ประธานบรหิารเพื่อสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม ทัง้ในเรื่องของความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการบรหิารองคก์รใหเ้ป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรอืเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้  

 ทัง้นี้ รายละเอยีดในหวัขอ้น้ีไดเ้ปิดเผยในรายงานการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหวัขอ้ 5.4 การสรร
หาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยค านึงถงึวธิี
ปฏบิตังิานดา้นการจดัการทีม่คีวามรบัผดิชอบ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน เน้นรกัษาผลประโยชน์สงูสุด
ใหก้บับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นตวัแทนของบรษิทัในฐานะเป็นกรรมการ
หรอืผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัลกัษณะการประกอบธุรกจินัน้ๆ โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากทีป่ระชุม
คณะกรรมการ  

ทัง้นี้ รายละเอียดในหวัข้อนี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี หวัข้อ 5.3.6 
นโยบายการก ากบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัมนีโยบายในเรื่องของการจดัการขอ้มลูภายใน การเปิดเผยขอ้มูลภายใน รวมถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในบรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทย ในหวัขอ้จรรยาบรรณทางธุรกจิ ซึง่เปิดเผยในเวบ็ไซตข์อง
บรษิัทฯ (www.itd.co.th) โดยเป็นนโยบายทีมุ่่งเน้นไปในเรื่องทีส่ าคญั อาท ิการก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มูลของพนักงาน 
การเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลภายนอก การเปิดเผยรายการเกีย่วโยงกนั ตลอดจนการก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธต์ามหลกัเกณฑ์มหีน้าทีต่้องแจง้แบบรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของ
ผูบ้รหิาร (แบบ 59) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก .ล.ต.) ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากมี
การเปลีย่นแปลง รวมถงึต้องแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 
และรายงานการมสี่วนไดเ้สยีเสนอต่อประธานกรรมการ ซึง่นับเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะช่วยการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน
และความขดัแยง้ทางผลประโชน์ไดเ้ป็นอย่างด ี

ทัง้นี้ รายละเอยีดในหวัขอ้นี้ได้เปิดเผยในรายงานการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีหวัขอ้ 5.6.3 การ
ดแูลการใชข้อ้มลูภายใน และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

บรษิทัและบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีหแ้ก่  

- ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม 18,218,000  บาท  

- ส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคล หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังาน 

- สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั  ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม   -   บาท 
2. ค่าบรกิารอื่น (non-audit fee)  

บรษิทัฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น  ซึง่ไดแ้ก่  - ไม่มี -  ใหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯในรอบปีบญัชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม   -   บาท  และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกดิจาก
การตกลงทีย่งัใหบ้รกิารไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม   -   บาท 

- ส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัช ี

- ดงักล่าวในรอบปีบญัชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม   -   บาท   และจะตอ้งจ่ายในอนาคตอนัเกดิจากการ 
- ตกลงทีย่งัใหบ้รกิารไม่แลว้เสรจ็ในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา  มจี านวนเงนิรวม   -   บาท 

 
9.7 รายงานการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

ดว้ยความตระหนกัถงึความส าคญัในการสรา้งระบบการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยัง่ยืน บริษัทได้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ในรอบปีที่ผ่านมา บรษิัทได้ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้ใชส้ทิธขิ ัน้พื้นฐานของตนเองอย่างเต็มที่ รวมถงึ
ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม ไม่ว่าจะเป็นการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น การอ านวยความสะดวกทัง้ก่อน 
ระหว่าง และหลงัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ รวมถงึการมสีทิธริบัรูข้า่วสารทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างเท่าเทยีมและทัว่ถงึ 
ทัง้นี้ รายละเอยีดในหวันี้ไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 5.7 การรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูล 
และ 5.8 การสนบัสนุนการมสีว่นร่วม และการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไดด้แูลและค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น : บรษิทัไดมุ้่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย โดยบรษิทัได้
มกีารเปิดเผยสารสนเทศทีม่ขีอ้มูลครบถ้วนตามความเป็นจรงิอย่างสม ่าเสมอ อาท ิมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี ขอ้มลูงบการเงนิ และขา่วการลงนามสญัญาโครงการทีส่ าคญั ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th)  

http://www.itd.co.th/
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พนักงาน : บรษิทัไดพ้จิารณาใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังานทัง้ผลตอบแทนระยะสัน้ เช่น เงนิเดอืน 
สวสัดกิาร โบนสั และผลตอบแทนระยะยาวในรปูแบบอื่นทีเ่ชื่อมโยงกบัการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทั เช่น การจดัตัง้
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทก าหนด  การมีห้อง
รกัษาพยาบาลทีม่แีพทยเ์ขา้ใหก้ารรกัษาประจ าส านักงานใหญ่ การใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของพนกังานทีเ่รยีนด ีการ
ให้สวสัดิการเงินกู้ยืมส าหรบัพนักงานในยามฉุกเฉิน การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานและ
ครอบครวัทีบ่า้นพกัชัว่คราวของหน่วยงานก่อสรา้งแต่ละแห่ง การจดัท าโครงการกจิกรรมทีส่่งเสรมิอาชวีอนามยั เช่น 
กจิกรรม 5 ส. หรอืกจิกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น โดยมุ่งหวงัทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนสถานทีท่ างาน ซึง่
จะส่งผลใหพ้นักงานสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ รวมถงึท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
และมคีวามปลอดภยั ทัง้นี้ บรษิัทได้ปฏบิตัต่ิอพนักงานตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครดั  โดยในปีทีผ่่านมา
บรษิทัไม่มกีารถูกฟ้องรอ้งดา้นแรงงาน 

ในเรื่องของการรบัเรื่องร้องเรยีนจากพนักงานนัน้ บรษิัทได้จดัหาให้มชี่องทางในการร้องเรยีนรวมถงึแจง้
เบาะแสที่มีประสทิธิภาพ ในกรณีที่พนักงานอาจพบเหตุ อาทิ การฝ่าฝืน การละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนการทุจรติและการไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในการท างาน โดยในรอบปีทีผ่่านมา
บรษิทัไดม้กีารรบัเรื่องรอ้งเรยีนและไดจ้ดัการเรื่องรอ้งเรยีนเหล่านัน้ตามขัน้ตอนอย่างมปีระสทิธภิาพผ่านมาตรการที่
ก าหนด 

ทัง้นี้ มาตรการการรอ้งเรยีนและช่องทางการแจง้เบาะแสนัน้ถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของบรรษภบิาลอติา
เลยีนไทย 

มากไปกว่านัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาให้
บุคลากรมคีวามรู ้ความสามารถและทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลส าเรจ็ โดยปี พ.ศ.  2562 บรษิัทได้
ก าหนดจดัฝึกอบรมขึน้ จ านวนทัง้หมด 42 หลกัสูตร ดงัปรากฎรายละเอยีดในหวัขอ้การจดัการ เรื่องนโยบายการ
พฒันาบุคลากร 

ลูกค้า : บรษิัทยงัคงสามารถรกัษาคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง โดยสามารถส่งมอบสนิค้าและ
ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรมและสามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ี
ต่อลูกคา้ มกีารใหข้อ้มูลข่าวสารทีถู่กตอ้งเพยีงพอและทนัต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการจดัใหม้รีะบบและกระบวนการที่
ให้ลูกค้าร้องเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร และเมื่อมปัีญหาหรอืขอ้บกพร่อง 
บรษิทัไดเ้ขา้ไปตรวจสอบปัญหา และด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งและทนัเวลา 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  บริษัทได้มนีโยบายคดัเลือกและคดักรองคู่ค้าที่มคีุณสมบตัิมคีวามน่าเชื่อถือ มีความ
รบัผดิชอบ และปฎิบตัิงานตรงเวลา รวมถึงบรษิทัได้ปฏบิตัต่ิอคู่ค้าและเจา้หนี้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว ้โดย
ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

คู่แข่งทางการค้า : บรษิัทได้เขา้ร่วมแข่งขนัในการประมูลโครงการก่อสรา้งต่างๆ ของภาครฐั และเอกชน
ดว้ยความสุจรติ ใชค้วามรูค้วามสามารถในการแขง่ขนัอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่ละเมดิความลบัหรอืหาทางล่วงรู้
ความลบัทางการค้าของคู่ค้าด้วยวธิฉ้ีอฉล ซึ่งในปีที่ผ่านมา บรษิัทไม่มขีอ้พพิาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกบัคู่แข่งทาง
การคา้ 

สงัคมส่วนรวม : บรษิัทถอืว่าท าประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมนัน้ ถือเป็นอกีหนึ่งเป้าหมายทีส่ าคญัของการ
ด าเนินธุรกจิ ซึง่ในการท าประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวมนัน้รวมไปถงึการลดผลกระทบจากการด าเนินงานอกีดว้ย บรษิทั
จึงได้มีนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องการรับผิดชอบต่อ
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สิง่แวดลอ้ม ซึง่อยู่ในบรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทย โดยในรอบปีทีผ่่านบรษิทัไดม้กีารก าหนดใหท้ัง้ส านักงานใหญ่ และ
หน่วยงานก่อสร้างทุกหน่วยงานต้องมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน  เช่น การ
ควบคุมดแูลคุณภาพอากาศ การควบคุมมลภาวะทางเสยีง การจดัการจราจร การดแูลป้องกนัการปนเป้ือนรัว่ไหลของ
น ้ามนัทีจ่ะไปปะปนกบัดนิและแหล่งน ้าต่างๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีง การดูแลเรื่องการบ าบดัน ้าเสยี การดูแลเรื่องควบคุม
กลิ่นเหม็นรบกวน การดูแลเรื่องความสัน่สะเทือนไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน การรณรงค์เรื่องการแยกขยะ และการ
ประหยดัพลงังาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่บรษิัทได้รบัเรื่องร้องเรยีนจากชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงกบั
หน่วยงานก่อสร้างว่าได้รบัผลกระทบจากการก่อสร้าง บรษิัทจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เขา้ไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถึง
ขอ้เทจ็จรงิเพื่อชีแ้จงและด าเนินการใหชุ้มชนเขา้ใจอย่างชดัเจนใหเ้รว็ทีสุ่ด โดยหากผลกระทบต่อชุมชนมสีาเหตุจาก
การก่อสรา้งของบรษิทั บรษิทัจะรบีด าเนินการแกไ้ขโดยเรว็ทีส่ดุ 

4. การเปิดเผยข้อมูลท่ีโปรง่ใส 

ในรอบปีที่ผ่านมา บรษิัทได้ก ากบัให้มกีารการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มคีวามถูกต้อง  ครบถ้วน 
โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถงึ อาท ิงบการเงนิ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบจ.และรวมของบรษิทัย่อย ค าอธบิาย
และวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ และขอ้มลูส าคญัอื่นๆ อาท ิมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ การลงนามในสญัญาก่อสรา้ง และ
ลูกหนี้การคา้ รวมถงึ โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูของบรษิทัผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ระบบ SETLink) และเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.itd.co.th) ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้ นกัลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้นี้ รายละเอยีดในหวัขอ้น้ีไดถู้กเปิดเผยไว้
ในหวัขอ้ 5.7 การรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 

5. ความรบัผิดชอบของกรรมการ 

5.1) การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผู้น าองคก์ร ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ
อย่างยัง่ยืน   

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัิทบทวน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ โดยครอบคลุมถึงการก าหนดเป้าหมาย
ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์ลกัของบรษิทั ตลอดจนมกีารหารอื
ร่วมกนักบัฝ่ายบรหิารเพื่อร่วมกนัก าหนดกลยุทธน์โยบายการด าเนินงานและการจดัสรรทรพัยากรทีส่ าคญั
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดต้ิดตามและรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส
และรายปีของฝ่ายบรหิารในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัจะสามารถแข่งขนั 
และปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงจากทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ตลอดจนมผีลประกอบการที่
ดอีย่างยัง่ยนืในระยะยาว  

 ซึ่งนอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิทีด่แีล้ว คณะกรรมการบรษิทักเ็ลง็เหน็ความส าคญั
ของการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของกิจการ  และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการจดัการองคก์ร คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตใิหป้ระกาศใช้ “บรรษทัภบิาลอติาเลยีน
ไทย” ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการรวบรวมปรชัญา นโยบาย หลกัการปฏบิตัิ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ตลอดจนจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดย้ดึเป็นหลกัใน
การปฏิบตัิ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยทุกปี เพื่อให้ข้อมูลมคีวาม
สอดคลอ้งกบัความเป็นปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิทัยงัไดด้แูลใหก้รรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าที่
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ด้วยความรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ ตลอดจนจดัใหม้กีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั
ผ่านการประชุม เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อกจิการ อย่างมนีัยส าคญั การท ารายการ
กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการจ่ายเงนิปันผล  เป็นต้น ซึง่เป็นการ
กระท าทีอ่ยู่บนพืน้ฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด ทัง้นี้กรรมการและผูบ้รหิารไดก้ระท าการโดยสุจรติเพื่อประ
โยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั กระท าการทีม่จีุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และจะไม่
กระท าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัประโยชน์ของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

มากไปกว่านัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัไดม้กีารระบุขอบเขตและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
(ผ่านการจดัท ากฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั หรอื Charter of Board of Directors) และคณะกรรมการ
ย่อยทุกชุดอกีดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิัทได้มกีารเปิดเผยบรรษัทภบิาลอติาเลยีนไทย และกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั 
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th) 

5.2) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัเพื่อความยัง่ยืน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 5/12/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 
2562 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัทิบทวน วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธก์ารด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 
2563 โดยไดม้กีารพจิารณาร่วมกนักบัฝ่ายบรหิารเพื่อก าหนดเป้าหมายทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะ
ยาว โดยกรอบของการก าหนดเป้าหมายดงักล่าวนัน้ ประกอบดว้ย 

1. การเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อหารายได ้ 
2. การเพิม่ความสามารถในการท าก าไร 
3. การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 
4. การรกัษาความปลอดภยัใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐาน 
5. การพฒันาทกัษะพนกังานและการดแูลคุณภาพชวีติพนกังานและครอบครวั 
6. การท าประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม    

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิมดีงันี้ 

1. มุ่งมัน่ทีจ่ะกา้วไปเป็นผูร้บัเหมาระดบัแนวหน้าในงานอาคาร งานโยธาและงานก่อสรา้งพืน้ฐาน
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

2. มุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินโครงการต่างๆ ใหม้ผีลก าไร 
3. มุ่งมัน่ที่จะด าเนินการด้านคุณภาพ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านชวีอนามยัและความปลอดภยัเพื่อ

ยกระดับบริษัทฯและพนักงานทุกระดับ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ( ISO 9001/ ISO 
14001/ ISO 45001) 

4. สรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 ทัง้นี้ เป้าหมายการด าเนินงานของบรษิัททัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวได้เปิดเผยอยู่ใน
หวัขอ้ที ่1 เรื่องนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกจิ  

 
  

http://www.itd.co.th/


บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์                                              แบบแสดงรายการประจ าปี 2562 

 

________________________________________________________________________________ 

สว่นที ่2 : การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการ หนา้ที ่83 
 

5.3) การเสริมสรา้งคณะกรรมการบริษทัท่ีมีประสิทธิผล 

 5.3.1 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

 ปัจจุบนัโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป่ียมไปดว้ยความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์หลากหลายสาขาจ านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6 ท่าน หรอืเทยีบเท่ารอ้ยละ 67 

- กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร (กรรมการอสิระ) 3 ท่าน หรอืเทยีบเท่ารอ้ยละ 33 

ทัง้นี้ กรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน หรอืเท่ากบั 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อกีทัง้ยงัด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบยงัไดด้ ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 
จงึท าใหม้ัน่ใจไดว้่าโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม  

ในการก าหนดจ านวน โครงสร้าง คุณสมบตัิ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการอสิระนัน้ 
บรษิทัไดย้ดึถอืตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

ทัง้นี้ ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนส่วนของโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ ได้มี
การก าหนดให้ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระและไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการบรหิารและ/
หรอืประธานบรหิาร เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร ดงันัน้บรษิทัจงึ
ได้แต่งตัง้กรรมการอสิระผู้ซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิาร และไม่ได้เป็นบุคคลเดยีวกนักบั
ประธานบรหิารด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ 

โดยคณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ความรบัผดิชอบทีแ่ยกกนัอย่าง
ชดัเจนระหว่างประธานกรรมการและประธานบรหิาร ดงันี้ 

ประธานกรรมการ   

1. ท าหน้าที่เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
รวมถงึการประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. ก ากับ ติดตาม และดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

3. ส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรที่มจีรยิธรรม และการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

4. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานบรหิาร และดูแลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้ก
บรรจุเป็นวาระการประชุม  

5. จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอที่จะพจิารณาประเดน็ส าคญัต่างๆ จากฝ่ายจดัการ และจดัสรรเวลาให้
มากพอทีจ่ะอภปิรายประเดน็ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั  

6. สง่เสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบและใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
7. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และ

ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
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  ประธานบรหิาร  

ท าหน้าที่เป็นผู้น าของคณะกรรมการบรหิารของบริษัท รวมถึงรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทในการ
บรหิารจดัการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงาน หรอืเป้าหมายทีว่างไว ้โดยคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีาร
พจิารณาก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิมาตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2556 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารทบทวนในเรื่องดงักล่าวทุกๆ ปี 

5.3.2 การจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดให้มีการประชุมอย่างสม ่าเสมอทุกๆ 3 เดอืน และมีการก าหนดตารางการ
ประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยตารางการประชุมล่วงหน้าจะถูกก าหนดและแจง้ให้คณะกรรมการบรษิทั
ทราบผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธนัวาคมของทุกปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนการเขา้ร่วมประชุม โดยในปี 2562 คณะกรรมการบรษิัทมกีารจดัประชุมทัง้สิน้ จ านวน                
5 ครัง้ และมสีดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมรอ้ยละ 95.55 ของการประชุมทัง้หมด ดงัมรีายละเอยีดการเขา้ร่วม
ประชุมในหวัขอ้ที ่8 เรื่องโครงสรา้งการจดัการ 

โดยมวีาระการประชุมที่ส าคญัแบ่งเป็นวาระอย่างชดัเจนในเรื่องส าหรบัเพื่อทราบ เพื่อรบัรอง และเพื่อ
อนุมตั ิบรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม รวมถงึเอกสารประกอบการประชุม
ไปยงักรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหก้รรมการบรษิทัมเีวลาในการพจิารณาศกึษา
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ส าหรบัระยะเวลาในการประชุมแต่ละครัง้จะใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ชัว่โมงโดยประธานที่ประชุมได้ท าหน้าที่จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
น าเสนอเอกสารหรือข้อมูล รวมทัง้อภิปรายในประเด็นส าคญั และให้คณะกรรมการบริษัทแสดงความ
คดิเหน็อย่างอสิระ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม  

เมื่อการประชุมสิน้สุดลง เลขานุการบรษิทัจะมหีน้าทีจ่ดัท ารายงานการประชุมเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั รบัรองในวาระแรกของการประชุมครัง้ถดัไป และใหป้ระธานทีป่ระชุมและเลขานุการ
บรษิทัลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็ ขอแกไ้ขเพิม่เตมิ
รายงานการประชุมให้มีความถูกต้องมากที่สุดได้ ทัง้นี้รายงานการประชุมที่ได้รับรองจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัแลว้จะถูกจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรปูแบบของเอกสารชัน้ความลบัของบรษิทั ณ ฝ่าย
บรกิารองคก์ร และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกสพ์รอ้มกบัเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสบืคน้อา้งองิ 

อนึ่ ง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 5/6/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้นายวรวุฒิ หิรญัยไพศาลสกุล เป็นเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2551) เพื่อรบัผดิชอบการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้ค าแนะน าแก่
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบักฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏบิตัิ การจดัท าและเก็บรกัษาทะเบยีนกรรมการ 
หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทั หนังสอื
บอกกล่าวประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการมสีว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอื
ผูบ้รหิารและด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด โดยเลขานุการบรษิทัได้
ผ่านการอบรมหลกัสตูรไดก้ารรบัรองจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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5.3.3 กระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 

 นอกเหนือจากการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแลว้นัน้ คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าทีใ่นการสรร
หา คดัเลอืก และแต่งตัง้ทัง้ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการอสิระ เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทจะมี
บุคคลที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนเสริมสร้างโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้
ประกอบด้วยกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบรหิารและกรรมการที่ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารเพื่อใหม้กีาร
ถ่วงดุลอ านาจที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

 ในส่วนของการสรรหาและคดัเลือกกรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการโดย
ค านึงถงึในเรื่องของคุณสมบตัแิละกระบวนการสรรหา ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ    

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/3/2552 เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม พ.ศ. 2552 ได้มมีติให้บรษิทั
ปรบัปรุงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบันิยามของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ดงันี้   

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุ้น
รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่าสองปี ทัง้นี้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทโดยในส่วนทีเ่กีย่วกบั
ลกัษณะความสมัพนัธย์อ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของ
บรษิทัฯทีจ่ดัขึน้ในปี 2554 เป็นตน้ไป 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย  ในลกัษณะที่เป็น
บดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนทีเ่กีย่วกบัลกัษณะความสมัพนัธ์
ย้อนหลงั 2 ปี ดงักล่าวให้เริม่ใชบ้งัคบัตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีของบรษิัทที่จดัขึน้ในปี 
2554 เป็นตน้ไป 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่าย
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หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองบรษิทัฯหรอืตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมลูค่าของรายการที่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยง
กนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทัฯและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบ
บญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี โดยใน
ส่วนทีเ่กีย่วกบัลกัษณะความสมัพนัธย์อ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ริม่ใชบ้งัคบัตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปีของบรษิทัทีจ่ดัขึน้ในปี 2554 เป็นตน้ไป 

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี โดยในส่วนที่เกี่ยวกบัลกัษณะความสมัพนัธ์ยอ้นหลงั 2 ปี ดงักล่าวใหเ้ริม่ใช้
บงัคบัตัง้แต่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีของบรษิทัทีจ่ดัขึน้ในปี 2554 เป็นตน้ไป 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถือหุ้นเกนิร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

กระบวนการสรรหา     

คณะกรรมการบรษิทัจะปรกึษาหารอืร่วมกนั โดยพจิารณาจากคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็น
เกณฑ์เพื่อก าหนดตวับุคคลที่มคีวามเหมาะสมทัง้ทางด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทั และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย เขา้มาเป็นกรรมการอสิระและเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป ส าหรบัวธิกีารคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมการนัน้ แมว้่าบรษิทัจะ
ไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏบิตัแิลว้
ทุกครัง้ที่กรรมการด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องแต่งตัง้กรรมการเพิ่ม บริษัทโดย
คณะกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในปัจจุบนัจะปรกึษาหารอืร่วมกนัเพื่อก าหนดตวับุคคลที่มคีวามเหมาะสม 
ทัง้ด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท เขา้มาเป็นกรรมการ โดยไม่มี
ลกัษณะต้องหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่กจ. 5/2548 ว่า
ด้วยเรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และให้เป็นไปตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 พร้อมทัง้คุณสมบตัิในดา้นต่างๆ โดยพจิารณาถงึความ
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เหมาะสม ด้านคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวชิาชพี รวมถึงผลการปฏบิตัิงานใน
ฐานะกรรมการบรษิทั ในช่วงทีผ่่านมา 

ทัง้นี้บรษิทัจะมกีารปฐมนิเทศกรรมการผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ในเรื่องทีส่ าคญั อาท ิประวตับิรษิทั 
ลกัษณะการประกอบธุรกจิ โครงสรา้งองคก์ร ค่าตอบแทน กฏระเบยีบ ขอบเขต หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกรรมการ รวมถึงมกีารจดัหาคู่มอืกรรมการบรษิัทจดทะเบยีน และบรรษัทภิบาลอติาเลยีนไทยจาก
เลขานุการบรษิทัใหแ้ก่กรรมการท่านใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ 

นอกจากนัน้ ในระหว่างวนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 บรษิทัได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสทิธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 โดยก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มสีทิธเิสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดยีว
หรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทั จากนัน้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมต่อไป และภายหลงัจากไดร้บั
มตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ บรษิทัจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ทัง้นี้ มตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ใหน้ับคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ซึง่ใน
รอบปีทีผ่่านมานี้ไม่ปรากฏว่ามกีารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระของบรษิทั 

5.3.4 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีคณะอนุกรรมการค่าตอบแทนอย่างเป็นทางการ แต่ในการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงนัน้จะผ่านการ
พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาเทียบเคียงกับข้อมูลของ
ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อใหค้่าตอบแทนสูงเพยีงพอทีจ่ะดูแลรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัิ
ตามทีบ่รษิทัต้องการ รวมถงึยงัค านึงถงึการขยายตวัทางธุรกจิ และผลประกอบการอกีดว้ย และบรษิทัจะ
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัใินขัน้สดุทา้ย เพื่อใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย
เป็นไปดว้ยความโปร่งใสในทุกขัน้ตอน โดยค่าตอบแทนของกรรมการทุกชุดในปี 2562 นัน้ไดเ้ปิดเผยใน
หวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ หวัขอ้ย่อย 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

5.3.5 ความรบัผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ  

คณะกรรมการบรษิทัก ากบัดแูลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรร
เวลา อย่างเพยีงพอ และมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าทีข่องตน โดยสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
บรษิัทจดัประชุมคณะกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยกรรมการส่วนใหญ่มสีดัส่วนการเขา้ร่วมประชุม
รอ้ยละ 95.55 ของการประชุมทัง้หมด ดงัมรีายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในหวัขอ้ที ่8 เรื่องโครงสรา้งการ
จดัการ และเพื่อความมปีระสทิธภิาพในการท างานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัไดม้นีโยบาย
ก าหนดจ ากดัจ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละท่านจะด ารงต าแหน่ง โดยสามารถด ารงต าแหน่งใน
บรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 แห่ง เพื่อประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัทยงัได้ก าหนดใหก้รรมการและฝ่ายบรหิารมหีน้าทีร่ายงานส่วนได้
เสยี ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การด ารงต าแหน่งในบรษิทัต่างๆ หรอืรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
หลกัทรพัย์ (แบบ 59) ทัง้ของตนเองและคู่สมรส ให้ประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รบัทราบ ซึง่รายละเอยีดการด ารงต าแหน่งในบรษิทัต่างๆ นัน้จะ
มกีารเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
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5.3.6 นโยบายการก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม   

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม โดยค านึงถึงวิธีปฏิบตัิงานด้านการจดัการที่มีความรบัผิดชอบ ความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน เน้นรกัษาผลประโยชน์สงูสุดใหก้บับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยบรษิทัไดแ้ต่งตัง้
บุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเป็นตวัแทนของบรษิัทในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการประกอบธุรกิจนัน้ๆ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการ  

กรรมการหรอืผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมในฐานะทีเ่ป็นตวัแทนของบริษทัจะร่วมกบักรรมการ 
หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัก าหนดนโยบายทีส่ าคญัเพื่อก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย และบรษิทั
ร่วม โดยค านึงถงึลกัษณะการประกอบธุรกจินัน้ๆ พรอ้มกบัก าหนดใหม้ขีอ้บงัคบัในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลู
ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่วโยง
กนั การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์รวมถงึการท ารายการส าคญัอื่นใหค้รบถ้วนถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงการ
ก าหนดใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มูล บนัทกึขอ้มูลของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมเพื่อใหบ้รษิทัสามารถตรวจสอบ
ได ้และรวบรวมขอ้มลูมาจดัท างบการเงนิรวมทนัตามก าหนดเวลา 

5.3.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั 

5.3.7.1 คณะกรรมการบริษทั  

บรษิทัมนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเป็นประจ าทุกปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน  โดยเป็นการแสดง
ความเหน็ต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะว่าไดก้ าหนด ปฏบิตั ิหรอืด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ได้เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ซึ่งการประเมนิผลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการท างานของคณะกรรมการ
บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อก าหนด
แนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของคณะกรรมการบรษิทั   

โดยเลขานุการบรษิทัจะน าสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ ซึง่เป็นแบบฟอรม์
ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งใหก้รรมการทุกท่านประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีทัง้แบบราย
คณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลงัที่กรรมการแต่ละท่านประเมนิเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมนิ
กลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผล
วิเคราะห์การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี โดยในปี 2562 บริษัทได้จดัให้
คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/12/2562 เมื่อ
วนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้เกณฑก์ารประเมนิผลจะคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้  

โดยหากคะแนนเท่ากบั รอ้ยละ 100  = ดเียีย่ม    

รอ้ยละ 80-100  = ดมีาก  

รอ้ยละ 60-80  = ค่อนขา้งด ี 

รอ้ยละ 40-60  = พอใช ้ 

รอ้ยละ 20-40  = ควรปรบัปรุง    
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โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดท าเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการรายบุคคล ซึง่การประเมนิทัง้ 2 แบบ ดงักล่าวเป็นการประเมนิทางดา้นต่างๆ ดงันี้  

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ    
2. การประชุมคณะกรรมการ   
3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
4. การพฒันาตนเองของกรรมการ  
5. เรื่องอื่นๆ 

5.4) การสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

ในสว่นของวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูนัน้ แมว้่าบรษิทัจะไม่
มกีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างเป็นทางการ แต่ในทางปฏบิตัิแล้วทุก
ครัง้ ผู้บริหารระดบัสูงจะได้รบัการสรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาร่วมกนักบัประธาน
บรหิารเพื่อสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม คอืเป็นผูท้มีคีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรอืเป้าหมาย ทีก่ าหนดไว ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นผู้
ทีม่คีวามเขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีโดยคณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทัยงัไดส้่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้
ร่วมสมัมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทัง้หลักสูตรที่จ ัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการ
ฝึกอบรมของบรษิัทและหลกัสูตรที่จดัโดยหน่วยงานก ากบัดูแลของรฐั หรือองค์กรอสิระ เช่น หลกัสูตร
กรรมการบรษิัทของสถาบนักรรมการบรษิัทไทยที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร เช่น 
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee 
Program (ACP)   

ทัง้นี้รายละเอยีดกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัทีไ่ดผ้่านการอบรมของสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) มดีงันี้ 

ก. นางนิจพร จรณะจติต ์
    - Director Certification Program (DCP) 56/2005 
   ข. นายไผท ชาครบณัฑติ 
    - Director Certification Program (DCP) 56/2005 

ค. นายธวชัชยั สทุธปิระภา 
   - Director Accreditation Program (DAP) 48/2005 
   - Finance for Non Finance Director 
   - Finance Instruments for Directors FID 2/2012 
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ง. นายชาตชิาย ชตุมิา 
- Director Accreditation Program (DAP) 67/2007   
- Successful Formulation & Executive of Strategy 12/2011 

   - Director Certification Program (DCP) 204/2015 
   - CFO Getting Together 2018 

   จ. นายวรวุฒ ิหริญัยไพศาลสกุล 
- Company Secretary Program 29/2009 
- Effective Minute Taking 13/2009 

5.4.1 การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้ริหารและการประเมินผลท่ีเหมาะสม  

ในการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้ก าหนดนโยบายและกระบวนการที่ชดัเจนและ
โปร่งใส เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัและจากการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 

 5.4.2  การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจ                              
ท่ีเหมาะสม   

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยุทธข์อง
องค์กร พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็น
ธรรม เพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้นอกจากนี้ยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี
เพื่อดูแลให้พนักงานมกีารออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ  รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ และระดบั
ความเสีย่ง  

5.5) การส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

 5.5.1 การสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดการสรา้งมูลค่าเพ่ิม 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการทบทวนกลยุทธ์ และ
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ซึง่หนึ่งในเป้าหมายทีส่ าคญัของบรษิทัคอืการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบรหิารต้นทุนและทรพัยากร โดยในปัจจุบนับรษิัทได้มกีารน าระบบคอมพวิเตอร์ 
ERP:SAP มาใชง้านเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา และมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดส้นับสนุนใหห้น่วยงานก่อสรา้งของบรษิทัมกีารพฒันาและวจิยัเพื่อสรา้ง
นวตักรรมส าหรบังานก่อสร้าง รวมถึงการตัง้ศูนย์พฒันาและวจิยัของบรษิัทในหน่วยงานที่เป็นสายงาน
สนับสนุนงานก่อสร้าง อาท ิศูนย์อุตสาหกรรมอติาเลยีนไทย อ าเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี ศูนย์ซ่อม
บ ารุงเครื่องจกัรกล ประตูน ้าพระอนิทร ์จงัหวดัปทุมธานี หรอืโรงงานคอนกรตีส าเรจ็รูปปทุมธานี จงัหวดั
ปทุมธานี เป็นตน้ 

5.6)  การดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัจดัการใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท าให้
บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธผิลและมกีารปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
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รวมถึงได้ให้มีการจดัท านโยบายการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบรรษัท                  
ภบิาลอติาเลยีนไทย และเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th)   

ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม คณะกรรมการ
บรษิัทจงึได้จดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด เพื่อดูแลและบรหิารจดัการในเรื่องดงักล่าว โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 5.6.1 การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทได้รบัการแต่งตัง้จากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ในปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทประกอบด้วยกรรมการ
อสิระ จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ป่ียมดว้ยความสามารถตลอดจนมคีวามเป็นอสิระเพื่อช่วยใหก้ารก ากบัดแูลกจิการ
ของบรษิทัและการสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยมรีองประธานบรหิารฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตและหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยระบุไวใ้นหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจดัการประชุมอย่างมี
ประสทิธิภาพ อาทิ การจดัตารางการประชุมล่วงหน้า การแจ้งเตือนการประชุม รวมถึงการส่งเอกสาร
ระเบยีบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดศ้กึษาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมไมน้่อยกวา่ 7 
วนั โดยในปี พ.ศ. 2562 มกีารประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ใช้เวลาในการประชุมแต่ละครัง้ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
โดยในการประชุมนัน้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น 
สามารถเรยีกผูเ้กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มูล ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัและรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทั  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทยงัไดม้กีารประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
(Private Meeting) โดยไม่มฝ่ีายบรหิารมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยในวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

5.6.2 การจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดร้บัการแต่งตัง้จากมตคิณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่  1/9/2553 ณ 
วนัที่ 2 กนัยายน พ.ศ. 2553 บรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งโดยมจีุดประสงคเ์พื่อท า
หน้าที่พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมบรษิัท ซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั อาท ิความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการลงทุน ความเสีย่งดา้น
การปฏบิตังิาน และความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะมกีารประชุมเป็นประจ าทุกปี โดยจะมกีารเชญิผูบ้รหิารจาก
โครงการก่อสร้างต่างๆ ของบรษิัท อาท ิโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่มนีัยส าคญัต่อการด าเนินงานและงบ
การเงนิของบรษิัท รวมถึงโครงการที่มปีระเดน็ความเสีย่งในการพฒันา เพื่อให้เกดิการผลกัดนัแต่ละ
โครงการใหลุ้ล่วงตามแผน รวมถงึจะช่วยใหก้ารประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัมี
ความรอบคอบ และเพียงพอที่จะท าให้ธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตและมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการโดยใหม้คีวามเสีย่งอยู่ในขอบเขตทีย่อมรบัได ้โดยในทุกปีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะ
มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปีไวใ้นรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทัอกีดว้ย 

http://www.itd.co.th/
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไวใ้นหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมการ 

   5.6.3 การดแูลการใช้ข้อมูลภายในและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 ในรอบปีทีผ่่าน บรษิทัไดป้ฏบิตัติามนโยบายในเรื่องของการจดัการขอ้มลูภายใน การเปิดเผยขอ้มลู
ภายใน รวมถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด าเนินงาน หรอื
การเปิดเผยขอ้มลูเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อาท ิการก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึขอ้มลูของ
พนักงานในการท างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ERP:SAP หรือการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (แบบ 59) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ของผูบ้รหิารระดบัสงูภายในระยะเวลาทีก่ าหนด เป็นตน้ 

ในส่วนของรายการเกีย่วโยงนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบถงึ
ขอ้มูลที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั และได้พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบทุกครัง้ รวมทัง้มกีาร
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท า
รายการกบับุคคลภายนอก และไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผลหรอืความจ าเป็นไว้
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) เป็นประจ าทุกปีอกีดว้ย 

5.6.4  การจดัท านโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริต 

ในปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท พร้อมด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในได้
ร่วมกนัพจิารณาก าหนดนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ และแผนการด าเนินงานในการต่อต้านการ
ทุจริตไว้ในบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทยซึ่งได้เปิดเผยให้พนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกทราบบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.itd.co.th)   

โดยนโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจรตินัน้ไดม้กีารแกไ้ข ปรบัปรุง รวมถงึเพิม่เตมิผ่านมตทิี่
ประชุมกรรมการบรษิัทในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกบักฏหมาย และขอ้บงัคบั ตลอดจนเพื่อให้นโยบายมี
เน้ือหาทีค่รบถว้น ชดัเจน รวมถงึเป็นไปตามบรบิทของสงัคมปัจจุบนั 

 5.7)  การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และทัว่ถงึ อาท ิงบการเงนิ รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบจ.และรวมของ
บรษิทัย่อย ค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ และขอ้มลูส าคญัอื่นๆ ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบรษิทั โดยไดจ้ดัท าและเผยแพร่ขอ้มลูของบรษิทัผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย  (ระบบ  SETLink) และเว็บไซต์ของบริษัท  (www.itd.co.th) ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นกัลงทุน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั  

 5.7.1 การจดัท ารายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคญั 

 บริษัทได้จดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชใีนรายงานประจ าปีและใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสม ซึ่งถือปฏบิตัิตาม
มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป ตลอดจนมกีารพจิารณาถงึความสมเหตุสมผลและความรอบคอบใน
การจดัท างบการเงนิของบรษิทัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเกดิความเชื่อมัน่ต่อรายงานทางการเงนิทีบ่รษิทัจดัท า 
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 คณะกรรมการบรษิทัมกีารก ากบัดแูลว่าบรษิทัมมีาตรการป้องกนัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน 
โดยก าหนดใหพ้นกังานทุกระดบัของบรษิทัตอ้งไม่น าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่นตนหรอื
บุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  อันน าไปสู่การ
แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ครอบครวั หรอืพวกพอ้งในทางมชิอบ อาทิ ขอ้มูลทีม่ผีลกระทบต่อราคา
หุน้ หรอืความลบัทางการคา้ เป็นตน้ 

 5.7.2 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษทั 

 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยสารสนเทศทีเ่ป็นขอ้มูลส าคญั ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางการเงนิ 
ขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ขอ้มลูทางการเงนิ รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศเรื่องอื่นๆ โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวโดย
ยดึตามเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยนัน้ต้องมีความถูกต้อง  ชดัเจน ครบถ้วน โปร่งใส และ
ทนัเวลา ดว้ยภาษาทีก่ระชบัเขา้ใจง่าย ตลอดจนมกีารเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ
ผ่านการพจิารณากลัน่กรองตามขัน้ตอนทีก่ าหนดเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีไดร้บัสารสนเทศ
อย่างเท่าเทยีมกนัตามกฎขอ้บงัคบัของบรษิทัทีก่ าหนด ทัง้นี้ ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศทีบ่รษิทั
ใชใ้นการเปิดเผย ไดแ้ก่ 

- ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

- แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- เวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th) 
- เฟสบุ๊กของบรษิทั (https://www.facebook.com/itdho/) 
- อเีมลของบรษิทั (cccs@itd.co.th) 
- การพบนกัลงทุนทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
- การจดัขอ้มลูทางไปรษณีย ์เช่น หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

5.7.3 การประเมินฐานะทางการเงินของบริษทัและแผนการแก้ไขปัญหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทรายงานฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ โดยหวัขอ้ดงักล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบฐานะการเงนิของบรษิทัและมกีารหารอื
ร่วมกนัระหว่างฝ่ายจดัการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมนิฐานะทางการเงนิและร่วมกนัก าหนด
แนวทางและแผนการแกไ้ขปัญหา 

 5.7.4 การจดัท ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหบ้รษิทัจดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งได้เปิดเผย
ผ่านหัวข้อรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมในแบบแสดงรายการประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) โดยบรษิทัไดร้วยรวมและเปิดเผยถงึกจิกรรมต่างๆ ทีแ่สดงออกถงึความรบัผดิชอบ
ของสงัคมในหลากหลายมติ ิทัง้การรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัทที่เกดิขึน้ตัง้แต่ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
(CSR-in-process) และการรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัหลงัจากด าเนินงานไปแลว้ (CSR-after-process) 
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5.7.5 งานด้านผูล้งทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดให้ฝ่ายบรกิารองค์กร (Corporate Services Division) เป็นฝ่าย
รบัผดิชอบงานดา้นกจิกรรมผูล้งทุนสมัพนัธ์ โดยจะใหบ้รกิารขอ้มูลและข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั
แก่ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์และประชาชนทัว่ไปอย่างเตม็ความสามารถ ภายใต้ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
รวมถงึเวบ็ไซตข์องบรษิทั (www.itd.co.th)  

ทัง้นี้ ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์และประชาชนทัว่ไปทีต่อ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
บรษิทัสามารถตดิต่อไดท้ีฝ่่ายบรกิารองค์กร (Corporate Services Division) ผ่านเบอรโ์ทรศพัท์ 0-2716-
1600 ต่อ 3800-4 หรอือเีมล ์cccs@itd.co.th  

 5.7.6 การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปิดเผยข้อมูล 

 ปัจจุบนั บรษิทัไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัในหลายช่องทาง 
อาท ิ

- เวบ็ไซตข์องบรษิทั 
- ขอ้มลูทัว่ไปของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ พนัธกจิ โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิ และโครงสรา้งองคก์ร 
- ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น งบการเงนิ และค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
- รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 
- บรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทย 
- ขา่วสารอื่นๆ ของบรษิทั 

- เฟสบุ๊กของบรษิทั 
- กจิกรรมเพื่อสงัคมและขา่วประชาสมัพนัธข์องบรษิทั 

- ระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
- ขอ้มลูทางการเงนิ เช่น งบการเงนิ และค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
- ขอ้มูลทีส่ าคญัของบรษิทั เช่น มตทิีป่ระชุมกรรมการบรษิทั มตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และข่าว

การลงนามในสญัญาก่อสรา้ง 
- แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร                    

(แบบ 59) 
- อนิทราเน็ต 

- กจิกรรมและขา่วประชาสมัพนัธข์องบรษิทั 
- ขอ้มลูโครงการก่อสรา้ง 
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5.8) การสนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการบรษิทัเคารพในสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตนในการควบคุม
บริษัทผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การจ่ายเงนิปันผล การก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และการรบัซือ้หุน้คนืโดยบรษิทั เป็นตน้ 

ดงันัน้ บรษิัทจงึจดัการประชุมผู้ถอืหุน้โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้ือหุ้น และนักลงทุนสถาบนัทุกรายอย่าง
เท่าเทยีมกนั มขี ัน้ตอนการประชุมทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย นบัตัง้แต่การเรยีกประชุม การจดัสง่เอกสาร การ
แจง้ระเบยีบวาระการประชุม ขัน้ตอนในการด าเนินการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่รายงานการประชุมซึง่
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหท้ัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการประชุม 
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส และมปีระสทิธภิาพ  

5.8.1 การดแูลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

กรรมการอสิระ (Independent Directors) เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในการดแูลผูถ้อืหุน้สว่นน้อย โดย
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็ หรอืแจ้งขอ้ร้องเรยีนไปยงักรรมการอสิระ ผ่าน
อีเมลของฝ่ายบริการองค์กร (cccs@itd.co.th) ซึ่งฝ่ายบริการองค์กรเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานงานกับ
กรรมการอิสระโดยตรง โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน ของผู้ถือ
หุน้สว่นน้อยทุกเรื่องดว้ยความเป็นธรรม อาท ิหากเป็นขอ้รอ้งเรยีน กรรมการอสิระจะด าเนินการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิอย่างรอบคอบ และหาวธิกีารแก้ปัญหาทีเ่หมาะสมที่สุด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
ต่อไป ทัง้นี้ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัทราบผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และผลการพจิารณาของคณะกรรมการ
โดยเรว็ทีส่ดุ   

อนึ่ง ก่อนการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทของการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี โดยไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.itd.co.th) ซึง่ก าหนดไวล่้วงหน้าอย่างชดัเจน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัมัน่ใจไดว้่าสทิธขิองตนไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิทัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑว์่าผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัสทิธดิงักล่าวจะต้องเป็นผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ของบรษิทัรวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
5 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทั 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณากลัน่กรองขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้เพื่อเสนอต่อทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้ หากเรื่องใดทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวามส าคญั หรอืน่าสนใจ จะมกีารบรรจุเขา้เป็นวาระการ
ประชุม หรือน าไปชี้แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งใน
หนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมว่าเป็นวาระทีก่ าหนดโดยผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้ผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่องเพื่อใหพ้จิารณา
เป็นวาระการประชุมตอ้งระบุรายละเอยีดต่างๆ ทีจ่ าเป็นในการพจิารณา ดงัต่อไปนี้  

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อประโยชน์ในการตดิต่อสอบถามขอ้มูล
เพิม่เตมิและหลกัฐานยนืยนัการถอืหุน้ต่อเน่ืองของตน เช่น ใบหุน้ หนังสอืรบัรองจากบรษิทัหลกัทรพัย ์
(Broker) 

- ระบุวตัถุประสงค์ และรายละเอยีดของเรื่องที่เสนอ พร้อมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการพจิารณาของ
คณะกรรมการเช่น ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผล ประเดน็ทีต่อ้งพจิารณา และประโยชน์ทีค่าดว่าบรษิทัจะไดร้บั 
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- กรณีทีเ่ป็นการเสนอตวับุคคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตอ้งระบุประวตัสิว่นตวั ประวตัิ
การท างานและที่อยู่ที่ติดต่อได้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กลัน่กรองเสนอคณะกรรมการ
บรษิทั ต่อไป 

ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอแนะขอ้คดิเหน็ ขอ้
รอ้งเรยีน ขอ้ซกัถาม หรอืเสนอวาระการประชุมในการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณา
เขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเสนอวาระการประชุมใน
การประชุมผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในเวบ็ไซตข์อง
บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่ระหว่างวนัที่  25 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ซึง่หลงัจากครบก าหนดภายในเวลาทีบ่รษิทัแจง้ไว ้
คอืวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มกีารเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

5.8.2 ก าหนดการจดัประชุมผูถ้ือหุ้น 

ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทจดัให้มกีารประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดทีี่ 25 
เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. โดยจัดขึ้น ณ อาคารคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ชัน้ 3 โรงแรมรามา                    
การเ์ดน้ส ์เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 

5.8.3 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษิทัด าเนินการพจิารณาจดัเรื่องเขา้เป็นวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทัง้การ
จดัท าหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมแต่ละวาระ หนังสอืมอบ
ฉนัทะ ค าชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อื
หุน้ โดยแลว้เสรจ็นบัตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2562 พรอ้มทัง้ประกาศลงในเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมเป็นเวลามากกว่า 30 วนั เพื่อประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุม ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 10 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลูหรอืตัง้ค าถามในการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ามายงัฝ่ายบรกิาร
องค์กร (Corporate Services Division) ของบรษิัทผ่านเบอร์โทรศพัท์ 0-2716-1600 ต่อ 3800-4 หรอืที่
อเีมล cccs@itd.co.th 

 5.8.4 การด าเนินการประชุมผูถื้อหุ้น 

 ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 บรษิทัไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมและ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ล่วงหน้า 2 ชัว่โมงก่อนการประชุมจะเริม่ขึน้      

นอกจากนี้ บรษิทัยงัเปิดโอกาสใหผู้ร้บัมอบฉนัทะทีไ่ดร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มากกว่าหนึ่งราย 
สามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารประกอบมาใหบ้รษิทัตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมได้  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 นัน้ มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน 
ไดแ้ก่  
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1) ดร.ไกรศร จติธรธรรม ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุ 
2) นายเปรมชยั กรรณสตู  
3) นางนิจพร จรณะจติต ์ 
4) นายไผท ชาครบณัฑติ  
5) นายธวชัชยั สทุธปิระภา  
6) นายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ  
7) นายปีต ิกรรณสตู  
8) นายธรณิศ กรรณสตู  
9) นายไส ้หว่า ไซม่อน ซุน  

พรอ้มดว้ยนายชาตชิาย ชุตมิา (รองประธานบรหิารอาวุโส และผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชี
และการเงนิ) นายวรวุฒ ิหริญัยไพศาลสกุล (เลขานุการบรษิัท และรองประธานบรหิารอาวุโส) ที่ปรกึษา
ฝ่ายกฎหมาย 1 ท่านจาก บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 1 
ท่าน จาก บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 434 ราย ถอื
หุน้รวมกนัทัง้สิน้จ านวน 1,768,845,118 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.50 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดย
แยกเป็นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันี้  

- มผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 235 ราย จ านวนหุ้น 1,036,917,169 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 19.64 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- มีผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 199 ราย จ านวนหุ้น 731,927,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.86 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ก่อนเริม่การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประธานทีป่ระชุมไดม้อบหมายใหเ้จา้หน้าทีแ่ถลงต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อใหท้ราบถงึสทิธใินการออกเสยีงของผูถ้อืหุน้ (จ านวน 1 หุน้ เท่ากบั 1 คะแนนเสยีง) วธิกีารปฏบิตัใิน
การออกเสยีงลงคะแนน รวมทัง้สทิธใินการแสดงความเหน็และการตัง้ค าถามในแต่ละวาระการประชุม 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาตามล าดบัวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมที่
ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้า โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงล าดบัวาระดงักล่าวและไม่มกีารขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา
เรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้แต่อย่างใด ทุกวาระการ
ประชุมไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ดว้ยเสยีงรบัรอง  รบัทราบและอนุมตัอิย่างครบถว้นตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด โดยมกีารบนัทกึคะแนนเสยีง ค าถาม และความคดิเหน็ต่างๆ ไว้ด้วย การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ครัง้นี้ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยในระหว่างการประชุมไดม้กีารจดัสรรเวลาใหก้บัผูถ้ือหุน้แสดงความ
คดิเหน็และสอบถามขอ้สงสยั ซึ่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิารได้ตอบและชี้แจงทุกค าถามได้
อย่างเหมาะสม ชดัเจน และเพยีงพอในทุกวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถรบัทราบ
คะแนนเสยีงของมตทิีป่ระชุมในแต่ละวาระ ผ่านทางจอโปรเจกเตอร ์หลงัจากจบการพจิารณาวาระนัน้ๆ  

ส่วนในวาระที่เป็นการแต่งตัง้กรรมการนัน้ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใิน
การแต่งตัง้กรรมการ ทัง้เป็นรายชุด และรายบุคคล 
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 5.8.5 การอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการประชุมผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการเพื่อสรา้งความเท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบนั และนักลงทุนต่างชาติ โดยได้
อ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการประชุม อาท ิการ
จดัส่งหนงัสอืบอกกล่าวเรยีกประชุมภายในระยะเวลาทีก่ าหนด การจดัประชุมในสถานทีท่ีส่ามารถเดนิทาง
ไดอ้ย่างสะดวก การจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัอย่างเพยีงพอ การเปิดใหล้งทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง การนับคะแนนเสยีงของแต่ละวาระ
ผ่านระบบคอมพวิเตอรเ์พื่อความรวดเรว็และแม่นย าของขอ้มูล ตลอดจนการเปิดเผยรายงานการประชุม
ผ่านช่องทางทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย เป็นตน้  

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัเตรยีมใหม้อีากรแสตมป์ไวบ้รกิารเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ส าหรบัตดิหนงัสอืมอบฉนัทะทีบ่รเิวณจุดลงทะเบยีนและตรวจสอบเอกสาร 

 5.8.6 การมอบฉันทะ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีนัน้ หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถ
มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และ/หรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมเพื่อเป็น
ตวัแทนรกัษาสทิธขิองตน โดยคณะกรรมการไดส้นับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็น
แบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม 
และก าหนดใหม้กีรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลอืกในการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ 
ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ ทัง้แบบ ข. และแบบ ค.  (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) พรอ้มทัง้รายละเอยีดของ
วธิกีารและขัน้ตอนต่างๆ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.itd.co.th) ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั เพื่อใหผู้้
ถอืหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้

 5.8.7 การเปิดเผยผลการประชุม 

 5.8.7.1 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของแต่ละวาระการประชุมหลงัจากการประชมุผูถ้อืหุน้เสรจ็สิน้
ลง กล่าวคอืภายในวนัทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้หรอือย่างชา้ไม่เกนิ 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท (www.itd.co.th) ซึ่งมตทิี่
ประชุมไดร้ะบุผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระอย่างครบถว้นและชดัเจน  

ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 บรษิทัไดเ้ปิดเผยมตทิีป่ระชุมในวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 
2562 เวลา 8.36 น. 

5.8.7.2 รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

บรษิัทได้จดัท ารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้โดยมสีาระส าคญัครบถ้วน อาท ิรายชื่อกรรมการและ
ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม สดัสว่นของกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม วธิกีารลงคะแนน และนบัคะแนนเสยีง ผลการ
ลงคะแนนของแต่ละวาระ และขอ้ซกัถามระหว่างการประชมุ เป็นตน้ โดยไดเ้ปิดเผยภายใน 14 วนั หลงัจาก
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

http://www.itd.co.th/
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(www.itd.co.th) รวมถึงน าส่งให้กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (DBD e-Filing) 

 ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562 บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมในวันที่ 8 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และน าสง่ใหก้รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยใ์นวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ตามล าดบั 

 

การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ                                                                                                            

โดยสว่นใหญ่แลว้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate Governance 

Code) ยกเวน้ในเรื่องดงัต่อไปนี้   

1. การก าหนดใหว้าระการด ารงต าแหน่งอสิระต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ว่าการ
แต่งตัง้กรรมการอสิระใหด้ ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ เนื่องจากกรรมการทีด่ ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องจะมคีวามรู ้และประสบการณ์เกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัเป็นอย่างด ีทัง้นี้กรรมการอสิระ
ทีด่ ารงต าแหน่งต่อเนื่องยงัคงสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ  

2. บริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา แต่ในทางปฏิบตัิคณะกรรมการจะมีการ
ปรกึษาหารอืร่วมกนัเพื่อก าหนดตวับุคคลทีม่คีวามเหมาะสมทัง้ดา้นประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ ทีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้มาเป็นกรรมการ ดงัรายละเอยีดตามหวัขอ้ 9.2 คณะกรรมการ 

3. บรษิทัยงัไม่ไดก้ าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บรษิทัอื่นของประธานบรหิาร (CEO) เนื่องจาก
บรษิทัมบีรษิทัในเครอืเป็นจ านวนมาก ทัง้นี้เพื่อเป็นการเกือ้กลูและสนบัสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั  

 เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเรื่องอื่นๆ บรษิทัจงึไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
บรษิทัในคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ดงันี้  

รายช่ือกรรมการ (จ านวนครัง้ท่ีเข้ารว่มประชุม / จ านวนครัง้ท่ีประชมุ) 

  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

การเข้ารว่มประชมุ
ผูถ้ือหุ้น 

1. ดร.ไกรศร จิตธรธรรม   5/5 2/2 1/1 
2. นายเปรมชยั กรรณสูต - - 1/1 
3. นางนิจพร จรณะจิตต ์ - - 1/1 
4. นายไผท  ชาครบณัฑิต - 2/2 1/1 
5. นายธวชัชยั สุทธิประภา - - 1/1 
6. นายวิลเล่ียม ลี  เซนทก์ราฟ   5/5 - 1/1 
7. นายปีติ กรรณสูต - 2/2 1/1 
8. นายธรณิศ  กรรณสูต* - 1/2 1/1 
9. นายไส้ หว่า ไซมอ่น ซุน 5/5 - 1/1 

หมายเหตุ นายธรณิศ กรรณสูต ได้ร ับการแต่งตัง้เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท                      
ครัง้ที ่8(1)/9/2562 เมือ่วนัที ่16 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10. รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 ในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้กเ็ป็นหนึ่งในนโยบายทีบ่รษิทัไดใ้หค้วามส าคญัมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง และยงัรวมไปถงึธุรกจิการลงทุนดา้นอื่นของบรษิทัในทุกๆ ธุรกจิดว้ย บรษิทัไดม้กีารศกึษา 
พฒันาขอ้มูลต่างๆ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม นอกจากการพฒันาสนิค้าและบริการแล้ว การก ากบัดูแล                
ธรรมาภิบาลและกจิกรรมเพื่อสงัคมในองคก์รกถ็อืเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มและความเขา้ใจภายในองค์กร 
เพีอ่ใหเ้ป็นกจิกรรมเชงิยุทธศาสตร ์การเตรยีมความพรอ้มขององคก์รในการรองรบัการลงทุนที่จะเพิม่ขึน้ในอนาคต การพฒันา
ชุมชนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน ลูกคา้ สงัคม และชุมชน และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ รวมไปถึง
การใหผู้บ้รหิารของบรษิทั และพนกังานทุกคนยดึถอืปฏบิตั ิตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์เพื่อร่วมกนัพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยให้
ความส าคญัมากขึน้เพื่อใหค้รอบคลุมไปถงึหน่วยงานทีอ่ยู่ยงัต่างประเทศ พฒันาและสง่เสรมิแนวทางใหเ้ป็นไปตามแบบสากล 
และรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่รบัผิดชอบต่อผู้บริโภค การจ้างงาน คือ ไม่เอาเปรียบ ไม่ก่ อให้เกิดการ
เบียดเบียนทางสงัคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ  ด้วยความมุ่งมัน่ในการท างานที่มีคุณภาพ และมี
ประสทิธภิาพตามหลกัการ “ยดึมัน่ในสญัญา สรา้งความไวว้างใจ ใสใ่จในคุณภาพ”   
 
วิสยัทศัน์ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั : 
เป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคลื่อนประเทศ และมุ่งสู่การเป็นบรษิทัก่อสรา้งชัน้น าในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ดว้ยจติส านึกทีม่ี
ความรบัผดิชอบในการด าเนินธุรกจิอย่างมมีาตรฐาน สรา้งสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิคขัน้สงูทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และความ
ปลอดภยัอย่างสงูสดุ 
 
นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม : 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมถอืเป็นหนึ่งในเรื่องทีบ่รษิทัไดใ้หค้วามส าคญัมาอย่างต่อเนื่อง ดว้ยความมุ่งหวงัทีจ่ะสรา้ง
คุณค่าใหบ้รษิทัอย่างยัง่ยนื ดงันัน้บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกจิ
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ โดยไดน้ าแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบัใช ้
ดงันี้ 

 
1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

บรษิัทจะจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในด้านการท างาน และการบรหิารงาน ซึ่งจะ
ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่และความมัน่ใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มสี่วนได้เสยี และผู้เกี่ยวขอ้งทุกส่วน เพื่อน าไปสู่
ความเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธุรกจิ  

2. การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม  
บรษิทัเชื่อว่าการประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมจะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูเ้กีย่วขอ้งทุกสว่น อนัจะ

เป็นผลดต่ีอการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในระยะยาว ดงันัน้บรษิทัจะไม่เหน็แก่ผลประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้าจากการ
ด าเนินงานทีไ่ม่ถูกตอ้ง  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
ทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ยืน ดังนัน้บริษัทจะปรบัปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างานใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติทีด่ ีและไดม้โีอกาสแสดงศกัยภาพ ตลอดจนไดร้บัโอกาส
ในการฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในการท างาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนกังาน 
บรษิทัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนประกนัสงัคม มกีารก าหนดค่าตอบแทนเป็นค่ายานพาหนะ ค่า
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เบีย้เลีย้ง และค่าที่พกั มรีะเบยีบขอ้บงัคบัของการท างานในวนัหยุดการท างานล่วงเวลา รวมถงึก าหนดวนัหยุด
พกัผ่อนประจ าปี ตลอดจนการตรวจสขุภาพประจ าปีของพนกังาน เป็นตน้ 

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิัทยงัไดเ้ลง็เหน็ถึงความส าคญัของสทิธมินุษยชนในการส่งเสรมิโอกาสในการท างานของ            
ผูพ้กิาร และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล ้าทางสงัคม บรษิทัไดน้ าพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการสง่เสรมิ และพฒันา
คุณภาพชวีติคนพกิารมาปรบัใช ้ตามมาตรา 34 โดยบรษิทัไดน้ าเงนิส่งเขา้กองทุนแทนการจา้งงาน ซึง่บรษิทัได้
ด าเนินการดงักล่าวมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื่อง นบัแต่ทีไ่ดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตันิี้ 

4. การมีความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
ธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู โดยความส าเรจ็ของโครงการในอดตี และความพงึพอใจ

ของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถรกัษาสมรรถนะในการแข่งขนัไว้ได้ ดังนัน้ บริษัทจะรกัษา
มาตรฐานของสนิคา้ และบรกิารให้ ถูกต้องครบถ้วนตามสญัญา และเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหาของ
สงัคม ตลอดระยะเวลาในการประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง จะเหน็ไดว้่าบรษิทัไม่เคยมปัีญหาเรื่องของการทิ้ง
งาน โดยบรษิทัสามารถปฏบิตังิาน และส่งมอบงานไดต้รงตามเวลาทีก่ าหนด ยิง่ไปกว่านัน้ในระหว่างปฏบิตังิาน 
บรษิัทกไ็ดม้กีารตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ เครื่องจกัรกล และสภาพสิง่แวดลอ้มของพื้นที่ทีจ่ะปฏบิตัิงานอยู่
เสมอ อาท ิน ้า อากาศ เสยีง รวมถงึการจราจรในพืน้ทีใ่นการก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้น
การท างาน ตลอดจนมกีารปรบัปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มของชุมชนอยู่เสมอ  

5. การมีส่วนรว่มในการพฒันาชมุชนและสงัคม  
เน่ืองจากชุมชนและสงัคมเป็นปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิ บรษิทัจะส่งเสรมิการพฒันาชุมชน และสงัคม

ในดา้นต่างๆ อย่างเขม้แขง็ อาท ิการศกึษา การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การจา้งงาน หรอืการพฒันาคุณภาพ
ชวีติความเป็นอยู่ ดงัจะเหน็ไดใ้นตวัอย่างของหน่วยงาน 2343 (โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ : สญัญาที่ 3 (ช่วง
หวัหมาก-คลองบ้านม้า) ที่มสี่วนร่วมในการท าความสะอาดล้างถนน หรอืหน่วยงาน 2375 (โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่มาบกะเบา – ชุมทางถนนจริะ)ทีม่สี่วนในกจิกรรมขดุลอกคูคลอง เกบ็ขยะ และวชัพชื เป็นต้น ซึง่ยงั
รวมถงึในมติขิองการลดผลกระทบจากการก่อสรา้งต่อชุมชน และสงัคม เช่น หน่วยงาน 2360 (โครงการก่อสรา้ง
ท่าเทยีบเรอืไทยออยล ์7 & 8 อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร)ี ซึง่ในระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสยีง และการจดัการของเสยี ดงันัน้ทางหน่วยงานจงึมมีาตราการต่างๆ เพื่อลด
ผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม อาท ิการพรมน ้าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น การตรวจวดัระดบัความดงัของ
เสยีงในช่วงตอกเสาเขม็ หรอืการแยกประเภทขยะ เป็นตน้   

6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  
บรษิัทเชื่อว่าการให้ความส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมย่อมช่วยให้บรษิัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง

ราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้บรษิทัจะพยายามหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใน
เชงิลบ รวมถงึจะเขา้ไปม ีสว่นร่วมกบัภาคสว่นอื่นๆ ของสงัคมในการจดักจิกรรมเพื่อรกัษา และปรบัปรุงคุณภาพ
สิง่แวดล้อมโดยในกระบวนการปฏบิตัิงานของบรษิัทนัน้ หน่วยงานจะมกีารควบคุมรกัษาสภาพแวดลอ้มไม่ให้
ได้รบัผลกระทบ หรอืได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด โดยมกีารตรวจวดั บนัทกึ และจดัท ารายงานการใชท้รพัยากร
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการป้องกนัมลพษิด้านสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนินงาน อาท ิฝุ่ นละออง เสยีง 
เศษวสัดุของเสยีทีเ่หลอืใช ้ไดแ้ก่ เศษเหลก็ ลวด ขีก้ลงึ น ้ามนัเก่า เศษสายไฟ ยางรถ ถงัน ้ามนัเปล่า และเศษ
ทองแดง เป็นตน้ 

มากไปกว่านัน้ บรษิัทยงัมกีระบวนการในการจดัเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ การจดัเกบ็สารเคม ีรวมถงึมกีารจดัคดั
แยกขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และการท างาน ไม่ว่าจะเป็นขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล หรอืขยะที่เป็นสารเคมี
อนัตรายกม็กีารน าไปก าจดัอย่างเหมาะสมอกีดว้ย 
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นโยบายเรือ่งความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม  
นอกเหนือจากการรกัษาคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสรา้ง โดยสามารถสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพใน

ราคาที่เป็นธรรมแล้ว บรษิัทยงัให้ความส าคญัต่อการดูแลทางด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม โดยมกีาร
แต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อบรหิารจดัการในเรื่องดงักล่าวไดอ้ย่างจรงิจงั ครอบคลุม และมปีระสทิธภิาพตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดย
คณะกรรมการดงักล่าวแบ่งไดเ้ป็นสามระดบั ดงันี้ 

1. คณะกรรมการกลางความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท างาน (General Safety Committee) 
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่แวดล้อมในการท างานระดบักลุ่มงาน (Business Unit’s 

Safety Committee) 
3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างานระดับโครงการ (Site Safety 

Committee) 
 

ทัง้นี้ บรษิทัไดป้ระกาศใชน้โยบายอาชวีอนามยั และความปลอดภยั ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของบรรษทัภบิาลอติาเลยีนไทย 
ในหวัขอ้จรรยาบรรณทางธุรกจิ โดยไดก้ าหนดและประกาศใชน้โยบาย ดงันี้ 

 ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั กฎระเบยีบ และกฎหมายต่างๆ ดา้นการจดัการอาชวีอนามยั และความปลอดภยัอย่าง
เคร่งครดั 

 มุ่งมัน่ต่อการท าให้เกดิความปลอดภยั และสุขอนามยัในการท างาน เพื่อป้องกนัการบาดเจบ็ และเจบ็ป่วย 
โดยการปรบัปรุงสภาพการท างานใหเ้กดิความปลอดภยั ลดความเสีย่งต่างๆ รวมถงึพฒันาดา้นอาชวีอนามยั 
และความปลอดภยัเพื่อใหพ้นกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีเกดิความปลอดภยัจากการท างาน และมสีุขอนามยัที่
ด ีตลอดจนมสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม 

 มุ่งมัน่ในการก าจดัอนัตราย และความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยโดยต้องน าไปปฏิบัต ิ                     
และปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมความเสีย่งตามล าดบัด้านอาชวีอนามยั และ
ความปลอดภยั 

 ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้พนักงานเกดิความตระหนักถงึความส าคัญในการให้ค าปรกึษา การมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมด้านอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของพนักงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

 ด าเนินการทบทวน และปรบัปรุงแผนการด าเนินงานต่างๆ ทัง้ในดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการจดัการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้บรรลุผลตามนโยบายที่ได้
ก าหนดไว ้

 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน มกีารส ารวจสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานเป็น

ประจ าทุกปี รวมถงึมกีารด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดเสีย่งในการท างาน และปรบัปรุงสิง่อ านวยความ
สะดวกใหพ้นกังานเพื่อมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ อาท ิกจิกรรม 5 ส. Big Cleaning Day และการก่อสรา้งหอ้งน ้าเพิม่เตมิใหเ้พยีงพอ 
เป็นตน้ 
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ตารางแสดงหลกัการพฒันาท่ียัง่ยืนขององคก์ร (Triple Bottom Line : TBL) 
CSR framework ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึประเดน็ส าคญัของธุรกจิ ความทา้ทาย และความคาดหวงั เป็นลกัษณะเฉพาะขององคก์รธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง โดยแสดงถงึประเดน็มุ่งเน้น ไปยงัผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

TBL Component Internal Aspect External Aspect CSR Standards ประเดน็หลกั 

Economics success -ผลก าไร / ตน้ทุนโครงการ 
-การไดส้ดัสว่นงานทีส่งูขึน้ 
-หุน้ / นกัลงทุนใหค้วามสนใจ 
-ทุจรติคอรปัชัน่ 

-ราคาทียุ่ตธิรรม 
-สรา้งความเชื่อมัน่/งานทีม่คีุณภาพ 
-การปันผลหุน้ 
-การต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่ และการแขง่ขนัทาง
การคา้ทีเ่ป็นธรรม 

CG (SET) -การเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ 
และภาวะการแขง่ขนัทาง
ธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 
-การต่อตา้นทุจรติ
คอรปัชัน่ 

Social responsibility -ความปลอดภยัของพนกังาน 
- การป้องกนั ดแูล 
- สวสัดกิาร และผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
-ลดการต่อตา้นจากชมุชน 

-ความปลอดภยัของชมุชน และสงัคม 
-การดแูลสทิธมินุษยชน 
-การจา้งฝีมอืแรงงานจากชมุชน สง่เสรมิการ
กระจายรายไดข้องชุมชน 
-การบรกิารจดัการโครงการทีม่ปีระสทิธภิาพ 

CG (SET) -Safety First / Zero 
Accident 
-การดแูลสทิธมินุษยชน 

Environmental 
responsibility 

-ใชท้รพัยากรทีคุ่ม้ค่า 
-สิง่แวดลอ้มทีด่ใีนการท างาน (ปรมิาณฝุ่ น, 
เสยีง ฯลฯ) 
-การใชพ้ลงังานทีคุ่ม้ค่า 
 

-การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่า 
-การดแูลสภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น น ้า ฝุ่ น อากาศ 
เสยีง ฯลฯ) 
-การจดัการพลงังาน ใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า การ
บรหิารพลงังานทดแทน 

CG (SET) -การบรหิารจดัการวตัถุดบิ 
-การจดัหาวสัดุทดแทน 
-การควบคุมดแูล
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
-การจดัการพลงังาน และ
พลงังานทดแทน 
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รปูแบบการเปิดเผยรายละเอียดการด าเนินการ รวมถึงความคืบหน้าในการปฏิบติัซ่ึงแสดงออกถึงความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม 

บรษิทัไดเ้ปิดเผยถงึรายละเอยีดการด าเนินการ รวมถงึความคบืหน้าในการปฏบิตัซิึง่แสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของทุกปี ในหวัขอ้รายงานความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ตลอดจนมีการเปิดเผยกิจกรรมและข่าวสารผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัท (www.itd.co.th) ในหวัขอ้ข่าว
ประชาสมัพนัธอ์กีดว้ย  
 ในกระบวนการด าเนินการและการจดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมนัน้ บรษิทัไดเ้น้นทัง้การรบัผดิชอบต่อสงัคม
ของบรษิทัทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ขัน้ตอนการด าเนินงาน (CSR-in-process) และการรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัหลงัจากด าเนินงาน
ไปแลว้ (CSR-after-process) โดยน าแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาปรบั
ใชใ้หส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ซึง่มกีจิกรรมในรอบปีทีผ่่าน ดงันี้ 
 
การรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ขัน้ตอนการด าเนินงาน (CSR-in-process) 

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใต้สภาพแวดลอ้มการท างานทีม่คีวามสุขและยอมรบัซึง่กนัและ

กนั และมกีารปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกระดบัโดยไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ไม่กดีกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่แบ่งแยกถิ่น
ก าเนิด เชือ้ชาต ิเพศ อายุ สผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุก
ขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร และการพฒันาบุคลากร  

 บรษิัทมกีารจา้งคนพกิารที่สามารถท างานไดจ้ากทัว่ประเทศ เพื่อให้คนพกิารไดม้โีอกาสประกอบอาชพีเลีย้งตวัเอง  
และไดใ้ชศ้กัยภาพของตวัเองเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ สามารถด ารงชวีติอยู่ได ้เป็นการลดภาระครอบครวัหรอืผูดู้แล 
และทีส่ าคญัพวกเขาจะรูส้กึภาคภูมใิจทีส่ามารถพึง่พาตวัเองได้ 

                   
 

                   

http://www.itd.co.th/
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2. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  
ในการประกอบธุรกิจ บรษิัทรู้ว่าอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อมในเรื่องใดบ้าง และมากน้อย

เพียงใด จงึมกีารก าหนดมาตรการแก้ไข รวมไปถึงพฒันากระบวนการด าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ พร้อมกบัปกป้องฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้มเพื่อเพิม่มลูค่าและสรา้งความยัง่ยนืใหบ้รษิทั  

บรษิทัไดต้ระหนักถงึปัญหาเรื่องฝุ่ น PM 2.5 เกนิค่ามาตรฐาน ส่งผลใหคุ้ณภาพอากาศอยู่ในระดบัปานกลางไปจนถงึ
ต ่า เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในระยะ 1-2 ปีมานี้ จึงได้มีมาตรการลดการฟุ้งกระจายจากการก่อสร้าง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของโครงการและหน่วยงานต่างๆ ของบรษิัท โดยมโีครงการลดฝุ่ นโดยการพรมน ้าลงบนหนิ
ทราย และพืน้ถนนเพื่อลดการฟุ้งกระจาย ท าความสะอาดบรเิวณตามไซดง์านก่อสรา้งของบรษิทั สรา้งการมสี่วนร่วมระหว่าง
กจิการกบัชุมชนและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นชุมชนและสงัคมทีต่ัง้อยู่ตดิกบัพืน้ทีก่่อสรา้ง 
ดงัต่อไปนี้ 
 

 โครงการวนั แบงคอ็ก มกิซย์สู (โครงสรา้งสว่นใตด้นิ) ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร 

                        
 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ สญัญาที ่3 (ช่วงหวัหมาก-คลองบา้นมา้) ถนนพระรามเกา้ กรงุเทพมหานคร 
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 โครงการระบบขนสง่มวลชนขนาดรอง สายสทีอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุร-ีส านกังานเขตคลองสาน) 
กรุงเทพมหานคร 

      
                                                                                                                     

 โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร 

            
 

 โครงการไทยออยล ์จ.ชลบุร ี

                            
 
 ในระหว่างการด าเนินการก่อสรา้ง อาจเกิดผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ทางด้านมลภาวะทางอากาศ เสยีง และการ
จดัการของเสยี ดงันัน้บรษิัทจงึมมีาตราการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสงัคม ด้วยการตรวจวดัระดบัความดงัของ
เสยีงในช่วงตอกเสาเขม็ หรอืการแยกประเภทขยะ และการป้องกนัวสัดุอนัตรายหล่นลงทะเล   
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 บริษัทมีการตรวจวดัระดับความดังของเสียงบริเวณเขตชุมชน ของโครงการไทยออยล์ โดยวัดค่าเสียงด้วยวิธ ี
International Organization for Standardization (ISO1996) ซึง่มคีวามถี่ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 5 วนัติดต่อกนั และจดั
ตารางการท างานในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม โดยจะเริม่ตน้เวลา 7.00 น. และสิน้สดุก่อนเวลา 18.00 น. 

     
 

 บรษิทัมกีารควบคมุไม่ใหม้กีารก าจดัขยะดว้ยการเผากลางแจง้ในบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง เช่น โครงการไทยออยล ์
แบ่งแยกขยะเป็น 2 ประเภทคอื ขยะทัว่ไป และขยะทีจ่ะตอ้งมกีารจดัการต่อไป  

      
 

 การป้องกนัวสัดุตกหล่นลงทะเลระหว่างการกอ่สรา้ง โดยการคลุมพืน้ทีก่อ่สรา้งดว้ยผา้ใบ  
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 บรษิัทได้ร่วมกิจกรรมอาสาพฒันาคูน ้ารมิถนนวภิาวดีรงัสติ ทางหลวงหมายเลข 31 ดนิแดง – ดอนเมือง เพื่อให้มี
ประสทิธภิาพในการระบายน ้ามากยิง่ขึน้ และเป็นการป้องกนัน ้าท่วมขงัช่วงหน้าฝน จากความร่วมมอืร่วมใจกนัของ
ภาคสว่นราชการและบรษิทั ดว้ยการขดุลอกคนู ้าสองขา้งทางรมิถนนวภิาวดรีงัสติ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันา คู
น ้า ล าคลองของชุมชนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และเอือ้ประโยชน์ต่อประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางถนนวภิาวด ี

          
 
 

3. การคิดค้นและเผยแพรน่วตักรรมเพื่อการด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม  
และผูท่ี้เก่ียวข้อง  
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการพฒันาและเผยแพร่องคค์วามรูใ้นดา้นการก่อสรา้งเพื่อเป็นประโยชน์แก่สงัคม 

และผูท้ีส่นใจทัว่ไปผ่านการจดักจิกรรม และสือ่ต่างๆ ดงันี้ 
 การเขา้ร่วมกจิกรรมโดยการจดันิทรรศการ “วศิวกรรมปฐพ”ี เพือ่เผยแพร่ความรูเ้รื่องเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหผู้ท้ีส่นใจได้

ศกึษาขอ้มลู และน าไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับรบิทของตนเอง 
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การรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัหลงัจากด าเนินงานไปแล้ว (CSR-after-process) 
1. การพฒันาชุมชนหรอืสงัคม  

บรษิทัไดม้กีารก าหนดแนวทางการด าเนินงานกจิการเพื่อสงัคมหลงัจากทีด่ าเนินการท างานไปแลว้ โดยใหค้วามส าคญั
ต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อรบัผิดชอบดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศน์ต่างๆ รวมไปถึงการพฒันาความ
เป็นอยู่ทีด่ขีองชุมชนในทุกพืน้ทีท่ีเ่ขา้ไปด าเนินธุรกจิและสงัคมโดยรวม ดว้ยการด าเนินโครงการเพื่อสงัคม ดงันี้  
 

 บริษัทได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทยใน “โครงการกายอุปกรณ์” เป็นโครงการที่จ ัดตัง้ขึ้นเพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรบัคนพกิาร เพื่อให้การใชช้วีติประจ าวนัง่ายขึน้ โดยไดส้นับสนุนเงนิเพื่อ
จดัซือ้อุปกรณ์ แขนเทยีม ขาเทยีม ให้คนพกิารที่ยากไร้ ไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้ และเพื่อจดัหาอุปกรณ์แขน
เทยีม ขาเทยีม ใหก้บัเดก็เลก็ทีอ่ยู่ในวยัเรยีน ณ มลูนิธคินพกิารไทย ปากเกรด็ จ. นนทบุร ี

            
 

 บรษิทัร่วมสนบัสนุน “โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้า (สว้มสขุสนัต)์” ใหเ้ดก็นกัเรยีนโรงเรยีนคลองพระอุดม ในการปรบัปรุง
หอ้งน ้าใหม ่เพื่อเดก็ๆจะไดใ้ชห้อ้งน ้าทีส่ะอาด ถูกสขุลกัษณะ และสขุอนามยัทีด่ ีเสรมิสรา้งสขุนิสยัในการใชห้อ้งน ้า 
โดยไดบ้รจิาคเงนิเพื่อปรบัปรุงหอ้งน ้าใหม่ใหก้บัโรงเรยีนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 
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 บรษิทัและผูแ้ทนส านักความปลอดภยับรษิทัฮอนดา้ ประเทศไทย จ ากดั มอบหน้ากากอนามยัและหมวกนิรภยั ใหแ้ก่
นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ณ โรงเรยีนไขศรปีราโมทย์อนุสรณ์ เขตบางกะปิ เพื่อน าไปมอบใหผู้้ปกครองที่ขบัขี่
รถจกัรยานยนตม์าสง่ทีโ่รงเรยีนและไม่ใสห่มวกนิรภยั ในโครงการรณรงคแ์ละสง่เสรมิการขบัขีป่ลอดภยั 

                   
 

 บรษิทัร่วมมอบหน้ากากอนามยัป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 ใหก้บัสน. หวัหมาก กรุงเทพมหานคร 

                    
 

 บรษิทัร่วมมอบหน้ากากอนามยัป้องกนัฝุ่ น PM 2.5 ใหก้บัประชาชนบรเิวณแยกล าสาล ีกรุงเทพมหานคร 

                    
 

 บรษิทัสนนัสนุนอุปกรณ์ประจ าจดุบรกิารประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานตส์ าหรบั สน.บางชนั กรุงเทพมหานคร 
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 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมสนบัสนุนทุนการศกึษาเน่ืองในวนัเดก็เป็นประจ าทุกปีในกจิกรรม “วนัเดก็เคหะดนิแดง” 
กรุงเทพมหานคร 

                    
 

 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมสนบัสนุนทุนการศกึษาเน่ืองในวนัเดก็เป็นประจ าทุกปีในกจิกรรม “วนัเดก็วหิารแดง” จ.สระบุร ี

                         
 

 บรษิทับรจิาคเงนิและสิง่ของ บา้นเดก็อ่อนพญาไท “โครงการแบง่ปันรอยยิม้” กรุงเทพมหานคร 
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2. ด้านส่ิงแวดลอ้ม  
การส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและพนักงานในองค์กร เพื่อฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพทัง้ทางบกและทางทะเล การปลูกและดูแลรกัษาป่าเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
ร่วมผลกัดนัใหเ้กดิความตระหนกัรูแ้ละความร่วมมอืจากภาคสว่นต่างๆเพื่อน าไปสูก่ารร่วมสรา้งสงัคมสูค่วามยัง่ยนื 

 
 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบนิเวศน์ทางทะ เลจึงได้จัดกิจกรรม “BiG Cleaning day” ที่ริมหาด                       

มาบตาพุต ต าบลหนองแฟบ จ.ระยอง ซึง่อยู่ใกลห้น่วยงานทีเ่ราก่อสรา้ง โดยมกีารเกบ็เศษขยะ ถุงพลาสตกิ และขวด
น ้าพลาสตกิทีใ่ชแ้ลว้รอบๆ บรเิวณชายหาด โดยจดักจิกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

                    
 

 บรษิทัไดร้่วมกบัโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมอืงหงสา สปป.ลาว ปลกูป่าแบบผสม เพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าไมข้อง
คนภายในชุมชน กระตุน้ใหทุ้กภาคสว่นของสงัคมไดม้รีว่มรว่มในการปกปักษ์รกัษาทรพัยากรป่าไม ้       

             
 
 บรษิทัไดเ้ขา้ร่วม “โครงการ 1 จงัหวดั 1 ถนนเฉลมิพระเกยีรต”ิ กรุงเทพมหานคร เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี

บรมราชาภิเษกพุทธศกัราช 2562 โดยได้มอบต้นรวงผึ้งจ านวน 200 ต้น และปลูกต้นรวงผึง้ตลอดสองขา้งทางเป็น
ระยะทางรวม 12 กโิลเมตร พรอ้มทัง้ปรบัปรุงภูมทิศัน์และปลกูตน้ไมอ้ื่นๆ ร่วมดว้ย  
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 เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบต่อทรพัยกรโดยรอบของโครงการ บรษิทัไดร้ะมดัระวงัผลกระทบทีอ่าจคาดไม่ถงึ เช่น การทิง้
สารเคม ีน ้ามนั หรอืขยะต่างๆทีอ่าจะเป็นอนัตรายต่อทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า จงึไดม้มีาตรการลดการฟุ้งกระจาย
ของตะกอนในน ้าช่วงตอกเสาเขม็ เป็นตน้ 

                    
 

 บรษิทับรจิาคยางรถยนตเ์ก่า และแบตเตอรีเ่ก่า เพื่อสนนัสนุนการน ายางเก่า และแบตเตอรีเ่ก่ามาใชป้ระโยชน์ ให้กบั
วดับุคาสามคัคธีรรม อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา 

                  
 
 

3. ด้านการท านุบ ารงุศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 

 บริษัทได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ณ  วัดผาณิตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา                     
ระหว่างวนัที ่19 – 22  กรกฎาคม 2562 
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 กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่ โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดผาณิตาราม จังหวัด
ฉะเชงิเทรา ระหว่างวนัที ่11 - 20 ตุลาคม 2562 

              
 

 กจิกรรมทอดกฐนิสามคัคขีองโครงการไฟฟ้าหงสาและทางเมอืงหงสา สปป.ลาว 
                      

 สนบัสนุนกจิกรรมแห่เทยีนเขา้พรรษาร่วมกบั รฟม. และ PMCSC2 ใหก้บัโรงเรยีนวดัศรบีุญเรอืง กรุงเทพมหานคร 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสทีอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ส านักงานเขตคลองสาน) ในการท าความ
สะอาด และปรบัภูมทิศัน์บรเิวณวดัเศวตฉตัรวรวหิาร กรุงเทพมหานคร 
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โครงการโรงเรียนพอดี พอดี  
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บ้านหวัริน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

 
 
  กจิกรรมโครงการโรงเรยีนพอด ีพอด ีแบ่งปันความสุข รอยยิ้ม ให้เดก็ และชุมชน ผู้ประสบภยันัน้ บรษิัทได้ให้การ
ช่วยเหลอืและสนบัสนุนโครงการโรงเรยีนพอด ีพอด ีมาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2557 จนถงึปัจจุบนั 

และเมื่อต้นเดือนเมษายน ปี 2562 บรษิัทได้ร่วมสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบรหิารส่วนต าบลแม่พรกิ 1                 
(อติาเลยีนไทยอุปถมัภ)์ อาท ิ

 สนับสนุนเครื่องเล่นพฒันาการเดก็ และอุปกรณ์สนามเดก็เล่นพลาสตกิส าหรบัสนามภายนอกอาคารเรยีน เพื่อใหเ้ดก็
นกัเรยีนไดม้เีครื่องเล่นส าหรบัช่วยพฒันาทกัษะ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปัิญญา 

 ปรบัปรุงหลงัคากนัสาดบรเิวณระเบยีงหน้าหอ้งเรยีน เพื่อป้องกนัฝนสาดดา้นหน้าอาคารเรยีน 
 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดจ านวน 8 ตวับรเิวณหอ้งเรยีน หอ้งพกัครู โรงอาหาร และรอบๆ อาคาร เพื่อรกัษาความปลอดภยั

ของเดก็ๆ และคร ูรวมไปถงึทรพัยส์นิในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 
 ซ่อมแซมปรบัปรุงบานประตูโรงเรยีน เพื่อใหง้่ายต่อการใชง้านและสรา้งความปลอดภยักบัเดก็นักเรยีน และบุคลากร

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 
 ปรบัปรุงภูมทิศัน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสวยงาม 

 
การสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้เป็นการสานต่อโครงการตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในการสง่เสรมิดา้นการศกึษา  

ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสงัคมขององค์กร ทัง้ยงัเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมอีก
แนวทางหนึ่ง 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทัง้ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารเพื่อป้องกนัและลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม และเพยีงพอต่อการด าเนินงาน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/3/2563 เมื่อวนัที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ 

3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมด้วย ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท โดยใช้

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  

(ก.ล.ต.) และซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิาร ในดา้นต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information and Communication) 

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

  

คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิทัมคีวามเพยีงพอ 

เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และบริษัทฯ จดัให้มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมดบัการด าเนินธุรกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่มีขอ้บกพร่องเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในที่เป็น

สาระส าคญั และตดิตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยว่าสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั และบรษิทัย่อย จาก

การที่กรรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและ

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างเพยีงพอแลว้   

คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัช ีมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าการควบคุมภายในดา้นบญัชี

ของบรษิทันัน้ ไม่พบขอ้บกพร่องในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัของระบบการควบคุมภายในทีจ่ะมผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ

การแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ 

 



ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ
มลูค่ารายการ  

ส้ินสุด ณ 31-12-62
รายละเอียด ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล

 1. บรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั (มหาชน)  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - รายไดค้่าเช่าอาคาร 65.19 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารเช่าอาคาร, ค่าบรกิารส่วนกลาง,  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ
 (ผลติและจ าหน่ายเหลก็ในงานก่อสรา้ง)  - บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 1.15 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั    ค่าบรกิารส่วนกลาง,     มรีะยะเวลาการเช่า 3 ปี และสิน้สุดสญัญา วนัที ่31 ตุลาคม 2564  - เป็นอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารส่วนกลาง ใกลเ้คยีง

   (มหาชน)    ค่าสาธารณูปโภค,     กบัราคาตลาดและในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์ และนายปีต ิกรรณสตู)    ค่าขายเศษวสัดุ 
   และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน
   บรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั (มหาชน) คดิเป็น จ านวนรอ้ยละ 89.27  - ลกูหนี้การคา้ 6.85 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ขายเศษวสัดุ ค่าเช่าอาคาร ค่าบรกิารส่วนกลาง  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
   ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั (มหาชน)  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าสาธารณูปโภคตามต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู นางนิจพร จรณะจติต์ และนายธรณิศ กรรณสตู)  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ ขายเศษวสัดุ
   เป็นกรรมการใน บรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั (มหาชน)    ใหก้บัลกูคา้รายอืน่

 - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 1,390.66 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อสนิคา้จาก บรษิทั สยามสตลิซนิดเิกต จ ากดั (มหาชน)  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 - เจา้หนี้การคา้ 304.09 ลา้นบาท  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ 

   ซื้อจากผูข้ายรายอืน่
 2. บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
 (คา้ขายอะไหลแ่ละเครื่องจกัร)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)  - ต้นทุนค่าเครื่องจกัร 317.95 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อเครื่องจกัร อะไหล ่และค่าบ ารุงรกัษาจาก  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

   และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั    ค่าอะไหลแ่ละค่าบ ารุงรกัษา    บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั  - ค่าอะไหล ่ เครื่องจกัร และค่าบ ารุงรกัษาและ
   อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 8.37 ของทุนจดทะเบยีน  - เจา้หนี้การคา้ 73.71 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    บรกิารอืน่ๆ เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิ
   ของ บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั    ทีบ่รษิทัฯ ซื้อจากผูข้ายรายอืน่
 - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์
   นายปีต ิกรรณสตู, นางสาวปราชญา กรรณสตู, นายธรณิศ กรรณสตู
   และนายปิยชยั กรรณสตู) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้รวม
   กนัทางออ้มผ่าน บรษิทั อติลัไทยโฮลดิง้ คมัปะนี จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 89.71 
   ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ของ บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั

ท ารายการกบับรษิทัยอ่ย
 - Dawei Development Company Limited  - บรษิทัฯ ซื้ออะไหล ่เครื่องจกัรและค่าบ ารุงรกัษา  - เจา้หนี้การคา้ 3.60 ลา้นบาท  - Dawei Development Co.,Ltd. และบรษิทั อติาเลยีนไทย หงสา จ ากดั  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ
 - บรษิทั อติาเลยีนไทย หงสา จ ากดั  - บรษิทัฯ ซื้ออะไหล ่เครื่องจกัรและค่าบ ารุงรกัษา  - เจา้หนี้การคา้ 10.48 ลา้นบาท    ซื้ออะไหล ่เครื่องจกัรจาก บรษิทั อติลัไทยอุตสาหกรรม จ ากดั  - ค่าอะไหล ่เครื่องจกัร รวมทัง้ค่าบรกิารอืน่ๆ เป็นราคา

  ค่าอะไหลแ่ละค่าบ ารุงรกัษา 11.93 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที ่บรษิทั อติาเลยีนไทย
   หงสา จ ากดั ซื้อจากผูข้ายรายอืน่

 3. บรษิทั อติลัไทยวศิวกรรม จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
 (รบัเหมาก่อสรา้ง, บรกิารตดิตัง้ระบบแก๊ส  - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์,  - เจา้หนี้การคา้ 544.84 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ วา่จา้งใหบ้รษิทั อติลัไทยวศิวกรรม จ ากดั ตดิตัง้ระบบไฟฟ้า  - เป็นรายการธุรกจิปกต ิ
 และเครื่องปรบัอากาศ)    นายปีต ิกรรณสตู, นางสาวปราชญา กรรณสตู, นายธรณิศ กรรณสตู  - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 920.19 ลา้นบาท    สือ่สาร และงานก่อสรา้ง  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ วา่จา้ง 

   และนายปิยชยั กรรณสตู) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการ ถอืหุน้ใน    จากผูร้บัจา้งรายอืน่
   บรษิทั อติลัไทยวศิวกรรม จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 95.53 ของทุนจดทะเบยีนของ  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้ง โครงการสถานีไฟฟ้าแรงสงู จ.พทัลงุ  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
   บรษิทั อติลัไทยวศิวกรรม จ ากดั โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  - ลกูหนี้การคา้ 31.27 ลา้นบาท    (งานโยธา)  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่
   บรษิทั อติลัไทยโฮลดิง้ คมัปะนี จ ากดั และบรษิทั ศกัดิส์นิประสทิธิ ์จ ากดั    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

12. รายการระหว่างกนั

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ
มลูค่ารายการ  

ส้ินสุด ณ 31-12-62
รายละเอียด ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล

 4. บรษิทั อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ลกูหนี้การคา้ 62.53 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้งท่าเรอืส าราญ และ Yacht Club  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (โรงแรมและรสีอร์ท)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู) ถอืหุน้ใน บรษิทั อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั    ทีอ่่าวปอ จงัหวดัภเูกต็  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่และในเงือ่นไข

   คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั    (ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทุนส่วนทีเ่กนิกวา่ 12 เดอืน จ านวน 38.66 ลา้นบาท)    ทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
   โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั 3บ ีโฮลดิง้ จ ากดั -  บรษิทั  อ่าวปอ แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั มกีารท าแผนการช าระหนี้ 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู) เป็นกรรมการใน บรษิทั อ่าวปอ    และไดม้กีารทยอยช าระเงนิตามความสามารถ
   แกรนด ์มารน่ีา จ ากดั    (หมายเหตุ: บรษิทัฯ ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการทวงถามช าระเงนิ)

 5. PAN AFRICAN MINING CORP.  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ลกูหนี้การคา้ 103.57 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารบรหิารโครงการ  SAKOA COAL MINE  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

 (ลงทุนในบรษิทัอืน่)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)    ทีป่ระเทศมาดากสัการ์  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่
   ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั PAN AFRICAN MINING CORP  คดิเป็นจ านวน  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
   รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั PAN AFRICAN MINING CORP.    (ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทุน จ านวน 103.57 ลา้นบาท) 
   โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั เหมอืงแร่เอเซยีไทย จ ากดั 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์ และนายปีต ิกรรณสตู) 

   เป็นกรรมการใน บรษิทั PAN AFRICAN MINING CORP.

6. บรษิทั เหมอืงแร่ เอเชยี ไทย จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ต้นทุนขาย 288.76 ลา้นบาท - บรษิทั ภมูใิจไทยซเิมนต์ จ ากดั ซื้อถ่านหนิจาก  - เป็นรายการธุรกจิปกติ

 (ลงทุนในบรษิทัอืน่ และประกอบธุรกจิ  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)  - เจา้หนี้การคา้ 55.59 ลา้นบาท   บรษิทั เหมอืงแร่ เอเชยี ไทย จ ากดั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที่

 เหมอืงถ่านหนิ)    ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั พลงังานสากล จ ากดั และบรษิทั สระบุรถ่ีานหนิรวมกนั จ ากดั    บรษิทั ภมูใิจไทยซเีมนต์ จ ากดั ซื้อจากผูข้ายรายอืน่
   คดิเป็นรอ้ยละ 90% 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์ และนายปีต ิกรรณสตู)
   เป็นกรรมการใน บรษิทั เหมอืงแร่ เอเชยี ไทย จ ากดั 

7. PAM SAKOA COAL SA.  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ลกูหนี้การคา้ 54.48 ลา้นบาท  - บรษิทั ITD Madagascar จ ากดั ใหบ้รกิารทีป่รกึษา  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

 (ประกอบธุรกจิเหมอืงถ่านหนิ)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)    โครงการเหมอืงถ่านหนิ ทีป่ระเทศมาดากสัการ์  - ค่าบรกิาร เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด และในเงือ่นไข
   ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั PAM SAKOA COAL SA.  คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 89.73    (ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทุน จ านวน 54.48 ลา้นบาท)    ทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
   ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั PAM SAKOA COAL SA. โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน  - เป็นรายการใหห้รอืไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิ
   บรษิทั เหมอืงแร่ เอเซยี ไทย จ ากดั  - เงนิกูย้มืระยะสัน้ 13.85 ลา้นบาท - เงนิทดรองจ่ายค่าภาษนี าเขา้เครื่องจกัรและค่าใชจ่้าย  - เป็นค่าใชจ่้ายน าเขา้เครื่องจกัรในนามของเจา้ของงาน (PAMS)
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายปีต ิกรรณสตู) เป็นกรรมการใน บรษิทั PAM SAKOA COAL SA.    และเงนิทดรองจ่าย   โครงการเหมอืงถ่านหนิ (ตัง้ส ารองเผือ่ขาดทุน จ านวน 13.85 ลา้นบาท)    ใหก้บั ITD Madagascar  และอยูร่ะหวา่งด าเนินการขอสทิธิ
      ประโยชน์ทางภาษ ีเมือ่ทาง'ราชการได'้ออกหนงัสอือนุมตั ิBOI

   ให ้PAMS แลว้ PAMS 'จะไดร้บัคนืภาษทีีช่ าระไปและจะน า
   เงนิภาษดีงักลา่วมาคนืเงนิทดรองจ่ายใหก้บั ITD Madagascar

8. บรษิทั แอล เอน็ จ ีพลสั อนิเตอร์เนชัน่แนล  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - เจา้หนี้การคา้  4.89 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อไฟฟ้าส าหรบัโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย  - เป็นราคาตามขอ้ตกลงพเิศษ  Take or Pay

 จ ากดั  - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางสาวปราชญา กรรณสตู  - เจา้หนี้การคา้  20.00 ลา้นบาท  - ค่าชดเชยจากการผดิสญัญาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 (ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า)    และนายธรณิศ กรรณสตู) ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั แอล เอน็ จ ีพลสั อนิเตอร์เนชัน่แนล  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั

   จ ากดั คดิเป็น จ านวนรอ้ยละ 0.0008 ของทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั แอล เอน็ จ ีพลสั
   อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
 - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นายปีต ิกรรณสตู,
   นางสาวปราชญา กรรณสตู และนายธรณิศ กรรณสตู) ถอืหุน้รวมกนัทางออ้มผ่าน
   บรษิทั 3บ ีโฮลดิง้ จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนของ
   บรษิทั แอล เอน็ จ ีพลสั อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายธรณิศ กรรณสตู) เป็นกรรมการใน บรษิทั แอล เอน็ จ ีพลสั 
   อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ
มลูค่ารายการ  

ส้ินสุด ณ 31-12-62
รายละเอียด ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล

9. บรษิทั คอนสตรคัชัน่ คอนกรตี จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 149.31 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อคอนกรตีจากบรษิทั คอนสตรคัชัน่ คอนกรตี จ ากดั  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (ซื้อขายคอนกรตี)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายปิต ิกรรณสตู) ถอืหุน้ใน บรษิทั คอนสตรคัชัน่ คอนกรตี จ ากดั  - เจา้หนี้การคา้ 37.24 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 60 วนั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ

   คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีน    ซื้อจากผูข้ายรายอืน่
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายปิต ิกรรณสตู) เป็นกรรมการใน บรษิทั คอนสตรคัชัน่
   คอนกรตี จ ากดั 

ท ารายการกบับรษิทัยอ่ย
- บรษิทั ภมูใิจไทยซเิมนต์ จ ากดั  - บรษิทั ภมูใิจไทยซเีมนต์ จ ากดั ขายสนิคา้ปนูซเีมนต์ผงให้  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (ผลติและจ าหน่ายปนูซเีมนต์ )  - ลกูหนี้การคา้ 33.14 ลา้นบาท    บรษิทั คอนสตรคัชัน่ คอนกรตี จ ากดั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที่

 - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    บรษิทั ภมูใิจไทยซเิมนต์ จ ากดั ขายใหก้บัลกูคา้รายอืน่
10. บรษิทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 126.29 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อวตัถุดบิ จากบรษิทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (มหาชน)  - บรษิทัฯ ถอืหุน้ ในบรษิทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน) คดิเป็นจ านวน  - เจา้หนี้การคา้ 177.61 ลา้นบาท    (มหาชน)  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ
 (ผลติและจ าหน่ายลวดและสายเคเบิล้)    รอ้ยละ 12.90 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน)  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    ซื้อจากผูข้ายรายอืน่

 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์ และ นายไส ้หวา่  - รายไดค้่าบรกิารก่อสรา้ง 6.62 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้ง งานปรบัพื้นวางเครื่องจกัร  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
   ไซม่อน ซุน) เป็นกรรมการใน บรษิทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ ากดั (มหาชน)   (Double Twist Machine 1800 MM)  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

 - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
11. บรษิทั นิชโิอะ เรน้ท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 151.80 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ เช่าเครื่องจกัร จาก บรษิทั นิชโิอะ เรน้ท ์ออล  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ
 (ใหเ้ช่าเครื่องจกัรส าหรบัใชใ้นงานก่อสรา้ง)  - บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน บรษิทั นิชโิอะ เรน้ท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากดั คดิเป็นจ านวน  - เจา้หนี้การคา้ 154.02 ลา้นบาท    (ประเทศไทย) จ ากดั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ

   รอ้ยละ 15 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั นิชโิอะ เรน้ท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากดั  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    เช่าและในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 (เดมิชือ่บรษิทั ไทย เรน้ท ์ออล จ ากดั)  - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)  

   เป็นกรรมการใน บรษิทั นิชโิอะ เรน้ท ์ออล (ประเทศไทย) จ ากดั

12. บรษิทั พระราม 9 สแควร์ จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ลกูหนี้การคา้ 34.15 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้ง โครงการ จ ีแลนด ์ทาวเวอร์  - เป็นรายการธุรกจิปกติ

 (พฒันาศนูยก์ารคา้)  - บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั พระราม 9 สแควร์ จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 6.32    แกรนด ์พระราม 9 ประเภทงานเชือ่มต่อโครงเหลก็ งานก่อสรา้ง  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่
   ของทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั พระราม 9 สแควร์ จ ากดั    เสรมิความแขง็แรง    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)   - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั

   เป็นกรรมการใน บรษิทั พระราม 9 สแควร์ จ ากดั
 13. บรษิทั อมาร ีพทัยา จ ากดั   - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - รายไดค้่าบรกิาร 12.83 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้งโรงแรม อมาร ีออร์คดิ พทัยา  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (โรงแรมและรสีอร์ท)  - กรรมการของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์,  - ลกูหนี้การคา้ 13.82 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

   นายปีต ิกรรณสตู และนายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

   กบักรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั อมาร ีพทัยา จ ากดั คดิเป็นจ านวน

   รอ้ยละ 77.21 โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั อมาร ีจ ากดั และบรษิทั บา้นเรา

   โฮลดิง้ จ ากดั 
 - กรรมการบรษิทัฯ (นางนิจพร จรณะจติต์) เป็นกรรมการใน บรษิทั อมาร ีพทัยา จ ากดั

 14. บรษิทั โอโซ่ พทัยา จ ากดั   - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - รายไดค้่าบรกิาร 197.21 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการโอโซ่ พทัยา  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (โรงแรมและรสีอร์ท)  - กรรมการของบรษิทัฯ (นางนิจพร จรณะจติต์) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์  - ลกูหนี้การคา้ 32.27 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

   กบักรรมการบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั โอโซ่ พทัยา จ ากดั คดิเป็นจ านวน    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
   รอ้ยละ 46.76 โดยเป็นการถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั ศกัดิส์นิประสทิธิ ์จ ากดั 

 - กรรมการบรษิทัฯ (นางนิจพร จรณะจติต์) เป็นกรรมการใน บรษิทั โอโซ่ พทัยา จ ากดั  

15. บรษิทั ซ.ีพ.ีเค.แพลนเตชัน่ จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - ค่าสนิคา้ 4.02 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ซื้อสนิคา้ใหล้กูคา้เป็นของขวญัปีใหม่จาก  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ
 (ผลติและจ าหน่ายพชืผลทางการเกษตร  - กรรมการของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู นางนิจพร จรณะจติต์    บรษิทั ซ.ีพ.ีเค.แพลนเตชัน่ จ ากดั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิ
 เมอืงหนาว)    นายปีต ิกรรณสตู และนายธรณิศ กรรณสตู) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการ  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั   และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

   บรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั ซ.ีพ.ีเค.แพลนเทชัน่ จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 48.75

   ของทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั ซ.ีพ.ีเค.แพลนเตชัน่ จ ากดั
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)  

   เป็นกรรมการใน บรษิทั ซ.ีพ.ีเค.แพลนเทชัน่ จ ากดั
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ช่ือบริษทั ลกัษณะความสมัพนัธ์ ลกัษณะรายการ
มลูค่ารายการ  

ส้ินสุด ณ 31-12-62
รายละเอียด ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผล

16. บรษิทั โอเอชทแีอล จ ากดั (มหาชน)  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - เงนิรบัลว่งหน้าค่าก่อสรา้ง 4.31 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้งปรบัปรุงโรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเต็ล  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
 (โรงแรม)  - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู, นางนิจพร จรณะจติต์,    (เจา้หนี้)    กรุงเทพ ส่วนหอ้งพกั ภตัตาคาร และหอ้งจดัเลีย้ง  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

   นางสาวปราชญา กรรณสตู และนายปิยชยั กรรณสตู) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์  - รายไดค้่าบรกิาร 191.91 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
   กบักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั โอเอชทแีอล จ ากดั  - ลกูหนี้การคา้ 25.15 ลา้นบาท
   (มหาชน) คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 30.45 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้
 - กรรมการบรษิทัฯ (นางนิจพร จรณะจติต์ และนายวลิเลีย่ม ล ีเซนทก์ราฟ) 
   เป็นกรรมการใน บรษิทั โอเอชทแีอล จ ากดั (มหาชน)

17. นางสาวปราชญา กรรณสตู  - ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  - รายไดใ้หบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 25.87 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ใหบ้รกิารก่อสรา้งโครงการบา้นนางสาวปราชญา  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
   (บุตรสาวของนายเปรมชยั กรรณสตู)  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาค่าจา้งตามต้นทุนบวกก าไรส่วนเพิม่

 - ลกูหนี้การคา้ 30.42 ลา้นบาท    และในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

18. บรษิทั เครื่องจกัรกลสยาม จ ากดั  - เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  - รายไดค้่าขายเศษวสัดุ 8.86 ลา้นบาท  - บรษิทัฯ ขายเศษเหลก็  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกติ

 (ผลติและประกอบเครื่องจกัรกลก่อสรา้ง)  - กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู นางนิจพร จรณะจติต์  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที่
   นายปิยชยั กรรณสตู) และบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ    บรษิทัฯ ขายเศษวสัดุใหก้บัลกูคา้รายอืน่
   ถอืหุน้รวมกนัใน บรษิทั เครื่องจกัรกลสยาม จ ากดั คดิเป็นจ านวนรอ้ยละ 85.71  - ต้นทุนบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 5.67 ลา้นบาท  - บรษิทัวา่จา้งบรษิทั เครื่องจกัรกลสยาม จ ากดั  - เป็นรายการธุรกจิปกติ
   ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  - เจา้หนี้การคา้ 4.41 ลา้นบาท  หลอ่กลงึ GALVANEZEO GROUTING HOLE 2 WING  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิทีบ่รษิทัฯ
 - กรรมการบรษิทัฯ (นายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)   - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั    วา่จา้ง จากผูร้บัจา้งรายอืน่
   เป็นกรรมการใน บรษิทั เครื่องจกัรกลสยาม จ ากดั

19. คณะบุคคลนางพไิลจติร เรงิพทิยา  - เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  - ค่าเช่าทีด่นิ 6.36 ลา้นบาท  - บรษิทั อติลัไทย มารนี จ ากดั เช่าทีด่นิ คณะบุคคลนางพไิลจติร  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ
   (พีส่าวของนายเปรมชยั กรรณสตู และนางนิจพร จรณะจติต์)  - ค่าเช่าคา้งจ่าย 58.89 ลา้นบาท    เรงิพทิยา

 - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั  - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที ่บรษิทั อติลัไทย
ท ารายการกบับรษิทัยอ่ย    มารนี จ ากดั เช่าและในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก
- บรษิทั อติลัไทย มารนี จ ากดั

 (สรา้งและซ่อมเรอืขนาดกลางและเลก็)
20. หา้งหุน้ส่วนสามญันางปรยีา กรรณสตู  - เป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  - ค่าเช่าทีด่นิ 3.89 ลา้นบาท  - บรษิทั อติลัไทย มารนี จ ากดั เช่าทีด่นิหา้งหุน้ส่วนนางปรยีา กรรณสตู  - เป็นรายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ

   (มารดาของนายปิยชยั กรรณสตู)  - ค่าเช่าคา้งจ่าย 14.92 ลา้นบาท  - ระยะเวลาใหเ้ครดติเทอม 30-60 วนั
 - เป็นราคาใกลเ้คยีงกบัราคาตลาดตามปกตธุิรกจิที ่บรษิทั อติลัไทย มารนี

ท ารายการกบับรษิทัยอ่ย    จ ากดั เช่าและในเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

- บรษิทั อติลัไทย มารนี จ ากดั
 (สรา้งและซ่อมเรอืขนาดกลางและเลก็)

หมายเหตุ : รายการที ่1-20 นี้ เป็นรายการธุรกจิทีเ่กดิขึน้ตามปกตขิองบรษิทั ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่เป็นรายการทีส่มเหตุสมผล มรีาคาทีย่ตุธิรรม และเป็นไปตามราคาตลาด

ดร. ไกรศร จติธรธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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