นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็ นปั จจัยหลักในการเสริ มสร้ างองค์กร
ให้ มีร ะบบที่ มีป ระสิท ธิ ภาพ และยึด มั่น ที่จ ะด าเนิน ธุร กิ จ ตามแนวของบรรษั ทภิ บาล เพื่ อสร้ างกลไกการควบคุมการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ มีความโปร่ งใส มีความยุติธรรม และเกิ ดความมัน่ ใจต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน เข้ าใจถึงมาตรฐานจริ ยธรรมที่ดี ที่ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิ ในความเป็ น
เจ้ าของ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่ในการดูแลการใช้ ข้อมูล อย่างถูกต้ อง เหมาะสม และเป็ นธรรม
รวมถึงสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท บริ ษัทส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตน และ
ได้ รับการคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน โดยดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูล ข่าวสาร ถูกต้ อง เพียงพอ ครบถ้ วน และทันเวลา
รวมถึงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ
การแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เช่น การเลือกตัง้
กรรมการ การจัดสรรเงินกาไร การกาหนดค่าตอบแทน เป็ นต้ น
การประชุมผู้ถือหุ้น
 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
รอบบัญชีของบริ ษัทฯ และอาจเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามความจาเป็ น ในการประชุมผู้ถือหุ้น
และให้ การสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น


บริ ษัทฯ จัดเตรี ยมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ โรงแรมที่มีการคมนาคมสะดวก โดยระบุ วัน เวลา และ
สถานที่จดั ประชุม เบอร์ ติดต่อ พร้ อมแผนที่ ที่ชดั เจน



บริ ษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 7 วัน หรื อ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องกาหนด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม พร้ อมทังข้
้ อมูลประกอบในการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ได้ แก่
o

คาชี แ้ จงและเหตุผลรายละเอี ยดข้ อ มูลของแต่ละวาระพร้ อมความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ท /
คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงแม้ ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้ อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดให้ ต้องเปิ ดเผย แต่
หากคณะกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบก็จะเปิ ดเผยข้ อมูล
นัน้

o

ไม่จากัดโอกาสผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท

o

อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นได้ ใช้ สิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมอย่างเต็มที่ และละเว้ นการ
กระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดหรื อโอกาสในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้ แก่ การเข้ าประชุมเพื่อออก
เสียงได้ โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการลงทะเบียนผ่ านระบบ “บริ การระบบจัด
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ประชุมผู้ถือหุ้ น”ของบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดผู้ให้ บริ การระบบจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) โดยครอบคลุมบริ การโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ถือ
หุ้น (e-Registration) และบริ การโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่ มตังแต่
้
ขันตอนการเตรี
้
ยมข้ อมูลผู้เข้ าร่วมประชุมการลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การจัดพิมพ์ใบลงคะแนน
การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระและการรายงานสรุ ปผลการประชุม รวมทังรองรั
้
บ
รูปแบบการลงคะแนนในกรณีมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยนับคะแนน ให้ เกิดความ
ถูกต้ อง รวดเร็ ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ ทนั ทีหลังการจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อ
จบการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถขอตรวจสอบได้ อย่างรวดเร็ ว และแม่นยา เชื่อถือได้ และเป็ นไป
ตามการกากับดูแลที่ดี
o

เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการส่ง
คาถามให้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ พร้ อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น และเผยแพร่ไว้ บน Website ของบริ ษัทด้ วย

o

หนังสือมอบฉันทะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 คน พร้ อมแนบประวัติกรรมการอิสระ
ผู้รับมอบ ทุกครัง้ เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ด้ วย



ประธานในที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทังได้
้ มีการบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าสาคัญไว้ ใน
รายงานการประชุมด้ วย ทังนี
้ ้ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุก
คณะ รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงได้ เข้ าร่วมประชุม เพื่อตอบข้ อซักถามต่าง ๆ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง



คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีบคุ คลเพิ่มเติมจากระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service)ซึ่ง
เป็ นบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่
ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม



คณะกรรมการส่งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้ บัต รคะแนนเสีย งในทุก วาระผ่า นระบบ ระบบจัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น
(AGM/EGM Voting Service) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง



ประธานที่ประชุม จัดสรรเวลาในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสามารถตังค
้ าถามในที่
ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทได้



บริ ษัทมีนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ลงทุน ประชาชนทัว่ ไปเป็ น
การล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่า งๆ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย, สานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ เปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ(http://www.mctric.com) ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษและ
ช่องทางการสือ่ สารกับประชาชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บริ ษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดูแลให้ ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง และมีช่องทางการ
ติดต่อสือ่ สารให้ กบั นักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อติดต่อในเรื่ องต่างๆ และสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้ วย สามารถติดต่อได้ ที่
โทรศัพท์ 0-2641-2100 ต่อ 301/แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรสาร 0-2641-2029-30
E-Mail ir@mctric.com

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้
ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็ นการปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
มาตรการต่างๆ ดังนี ้
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานที่ประชุมจะชีแ้ จง
วิธีการลงมติออกเสียงและดาเนินการประชุมเรี ยงตามลาดับวาระที่ได้ กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดย
จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเผยแพร่ หนังสือเชิ ญ
ประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริ ษัทอย่างน้ อย 14 วันก่อนวันนัด
ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย,
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง


บริ ษัทฯ แจ้ งพร้ อมคาอธิ บายให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนการประชุม ถึงกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่ต้องปฎิบตั ิในการ
ประชุม รวมถึงขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามวาระและรายละเอียด
ประเภทวาระกากับด้ วย เช่น ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาด้ วยการอนุมตั ิจากเสียงข้ างมาก เป็ นต้ น และแจ้ ง
หลักเกณฑ์การให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ ชัดเจน
เป็ นการล่วงหน้ า เพื่อความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระในการพิจาณาที่ผ้ ู
ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอหรื อไม่



คณะกรรมการมีนโยบายกาหนดวิธีการให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
โดยอาจให้ สามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา ล่วงหน้ า 3-4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น



วาระการพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน



การดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
o

กรรมการ ผู้บริ หาร จะไม่ทาการซื ้อขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยใช้ ความลับและ/
หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท และ/หรื อเข้ าทานิติก รรมสัญญาใดๆ โดยใช้ ความลับหรื อข้ อมูล
ภายในของบริ ษัท อันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม รวมไปถึงคู่
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สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริ หาร ผู้ใดฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ จะถือว่าได้
กระทาความผิดอย่างร้ ายแรง
o

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน จะต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท

o

กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่นาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายใน
ของบริ ษัทไปเปิ ดเผย หรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใดไม่ว่า
โดยตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม

o

กรรมการและผู้บริ หารรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตน หรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกัน ซึ่ง
เป็ น ผู้ที่ มี ส่ว นได้ เ สีย ที เ กี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท ตามมาตรา 89/14 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังห้
้ ามมิให้ กรรมการที่มีสว่ นได้
เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่าง
อิสระ มีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนันๆ
้

o

การซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารซึ่งรวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ อง

o

แจ้ งให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องทุกท่านทราบถึงมาตรการในการลงโทษ ซึ่งเป็ นไปตามบทกาหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 คือ
1. มาตรา 47 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี เ้ ป็ น มาตรา 267/1 ของหมวด 12 บทก าหนดโทษแห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
2. มาตรา 267/1 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 22/1 วรรคหนึง่ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรื อปรับไม่
เกินห้ าแสนบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ ” มาตรา 48 ให้ เพิ่มความต่อไปนี ้เป็ นมาตรา 281/1 ถึง
มาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
3. มาตรา 281/1 บริ ษัทหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา89/2 ต้ องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้ าแสนบาทในกรณี ที่บริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทใดกระทาความผิดตาม
มาตรานี ้กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อบริ ษัทนันต้
้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินห้ าแสนบาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าตนมิได้ มีส่วนในการกระทาความผิดนัน้ ด้ วยและ/หรื อกฎหมายอื่นที
เกี่ยวข้ อง
โดยบริ ษัทมีนโยบายอย่างเคร่ งครัดในเรื่ องนี ้ หากมีการฝ่ าฝื นระเบียบดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทมี
นโยบายตักเตื อนด้ ว ยวาจา เตื อนเป็ น ลายลัก ษณ์ อักษร หรื อ ให้ อ อก ตามแต่ก รณี และฐาน
ความผิด
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ซึ่งได้ แก่พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ประกอบด้ วย ลูกค้ า ผู้ผลิตและ/ผู้จดั จาหน่ายวัสดุอปุ กรณ์
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิส ระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม และสนับสนุนให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ต่างๆซึง่ จะสร้ างความสามารถในการแข่งขันและสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัทฯและถือว่าเป็ นการสร้ างความสาเร็ จในระยะยาวของ
บริ ษัทฯอีกด้ วย ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ เคร่ งครัดในการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริ โภค และบริ ษัทฯ ยังคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ และควบคุม ดูแล
การใช้ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นธรรมโดยจะรับฟั งความคิดเห็นหรื อ ข้ อเสนอแนะจากผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าว ก่อนการกระทาใด
ๆ ที่มีผลกระทบกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้


ผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน
o

บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานและผู้บริ หาร จึงได้ ปฎิบตั ิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน โดยการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ได้ แก่
-

o

สวัสดิการพนักงานที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ ตรวจสุขภาพประจาปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก ยูนิฟอร์ มและค่าบริ การติดต่อสือ่ สาร ให้ แก่หวั หน้ างานและในตาแหน่งงานที่
มีความจาเป็ น
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพบริ ษัทฯ มีนโยบายจูงใจพนักงานโดยมีการจัดโครงสร้ างกองทุนฯแบบ
ขันบั
้ นได
กิจกรรมประจาปี ได้ แก่ กีฬาสีประจาปี และส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี ใหม่ กิจกรรมสังสรรค์ยอ่ ย

บริ ษัทฯ มีการประกาศเรื่ องจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ซึง่ ประกอบด้ วยเรื่ องที่มี
สาระสาคัญ ดังนี ้
-

การรายงานต่อ SET และ SEC ของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
การรักษาความลับของข้ อมูล
การสือ่ สาร
การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
การคุกคาม
การพนันการดื่มของมึนเมา และสิง่ เสพติด
การให้ และรับของกานัลและการเลี ้ยงรับรอง
ทรัพย์สนิ ขององค์กร
การทางานอื่นหรื อกิจกรรมภายนอก
การลงโทษทางวินยั
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ผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก
o

บริ ษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้ า และบริ หารงานในทุกโครงการอย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ ทกุ โครงการมีผลกาไรและสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

o

ในการก่อสร้ างและประกอบธุรกิจด้ านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่ องกล เป็ นธุรกิจด้ านการติดตัง้
ระบบสาธารณู ป โภค ประกอบด้ วย การออกแบบและติ ด ตั ง้ ระบบไฟฟ้ า การสื่ อ สารและ
โทรคมนาคม ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภยั และดับเพลิง ระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ สาหรับอาคารสูงทัว่ ไป รวมถึงติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบท่อส่งน ้า บริ ษัทคานึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการก่อสร้ าง โดยเอาใจใส่
และรับผิดชอบต่อลูกค้ า ให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากลรวมทังการแก้
้
ปัญหา
ที่ลกู ค้ าร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อเสนอแนะ โดยมีระบบการควบคุมการก่อสร้ างและการติดตังระบบงาน
้
(Construction and Installation Control)

o

บริ ษั ท มี แ ผนกบริ ก ารหลัง การขาย โดยมอบหมายให้ ผู้ จั ด การโครงการ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ประสานงานกับเจ้ าของโครงการกรณี จบโครงการ ให้ มี การจัดท าแผนการบารุ งรั กษาสาหรั บ
ให้ บริ การซ่อมบารุงตามระยะเวลาการรับประกัน และส่งต่อแผนการบารุงรักษาและคู่มือการใช้ งาน
และการบารุงรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ โดยมีศนู ย์กลางในการจัดทีมงานให้ บริ การลูกค้ า รวมทัง้
ในกรณีที่มีการแจ้ งให้ แก้ ไขหรื อซ่อมที่หน้ างานหรื อปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับโครงการที่สง่ มอบไปแล้ วแต่
อยูใ่ นช่วงที่รับประกันผลงาน โดยมีหน้ าที่ประสานงานกับโครงการ และแก้ ปัญหาหรื อข้ อสงสัยของ
ลูกค้ าให้ รวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และเป็ นการรักษาความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ า โดยประเมิน
วัดผลความพึงพอใจทุกไตรมาส และมีเป้าหมายสาหรับแต่ละแผนก

o

ผู้รับเหมา/คู่ค้า บริ ษัทปฎิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยตังอยู
้ ่บนความเหมาะสมและเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีซึ่งกันและกัน อีกทังบริ
้ ษัทยังปฎิบตั ิกบั
ผู้รับเหมาทุกรายเท่าเทียมกัน ภายใต้ ระเบียบตามมาตรฐานปฎิบตั ิ งานของการพัฒนาธุรกิจ และ
แผนกการประมาณราคา สาหรับการคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้ า จะนานโยบายและวิสยั ทัศน์ผ้ บู ริ หาร
มากาหนดทิศทางในการบริ หารงาน ซึง่ ครอบคลุมถึงการหาลูกค้ า สร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ า รวม
ไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การติดตามงานประมูลและการหาข้ อมูลโครงการที่จะประมูลทัง้
ข้ อมูลเบื ้องต้ นและเบื ้องลึก และระเบียบตามมาตรฐานปฎิบตั ิงานของจัดซื ้อจัดจ้ างของแผนกจัดซื ้อ
สาหรับการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วง ครอบคลุมในเรื่ องการกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือก การประเมินผู้ขาย/วัสดุ หรื อผู้รับเหมาช่วงที่ใช้ บริ การ และมีการนาเข้ ามาอยู่ในฐานข้ อมูล
ของการ Approved Vendor List (AVL) ซึง่ จัดเป็ นเป็ นกลุม่ ที่ผา่ นการคัดเลือกและอนุมตั ิให้ ใช้ ได้

o

เจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ ถื อปฎิบตั ิต่อเจ้ าหนีก้ ารค้ าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รวมทัง้ การให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องและทันเวลาแก่เจ้ าหนี ้ รวมถึงการปฎิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

o

คูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทฯ ปฎิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับ
กันทัว่ ไปและไม่ละเมิดความลับรวมถึงสิทธิอนั ชอบธรรมของคู่แข่งด้ วยวิธีที่มิชอบ รวมถึงหลีกเลี่ยง
วิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง
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o

บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเตรี ยมโครงการ โดยมีแผนกธุรการกลาง ดาเนินการสารวจพื ้นที่ใกล้ เคียง
ของสถานที่ก่อสร้ างของงาน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหรื ออาคารใดๆอีกทังมี
้ แผนก Safety เข้ า
ร่วมสารวจ อีกด้ วย

o

บริ ษัทฯ มอบหมายให้ “เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน” เป็ นศูนย์ กลางของการรั บของ
ร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสีย รวมถึงการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่
ถูกต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง เพื่อให้ การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง มีมาตราการการ
คุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลตนเองได้
วิธีการแจ้ งเบาะแส

วิธีการแจ้ งเบาะแส
 ทางไปรษณีย์
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
บ้ านเลขที่ 121/105 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชันที
้ ่ 39
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 ทาง E-Mail
wipawee.k@mctric.com
 โทรศัพท์
02-641-2100 ต่อ 225
โดยเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน ทาหน้ าที่รวบรวม และรายงานสรุ ปประเด็นต่างๆ
กระจายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการ พร้ อมกันนี ้ติดตาม ควบคุม ในการแก้ ไขปั ญหาหรื
อนาคาเสนอแนะมาพัฒนาในการบริ หารงานในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
o บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดทานโยบายเรื่ องความรั บผิดชอบต่อ
สังคมไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการโดยจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืนความรับผิดชอบต่อ
สังคม แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้เปิ ดเผยและส่งเสริ มให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่ วมอย่างต่อเนื่อง
อีกด้ วย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส


บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง
เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ภายใต้ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต.รวมทัง้
ข้ อบังคับบริ ษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพราะข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสาคัญ
อื่นที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ นัน้ ล้ วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่
มีส่วนได้ เสียของบริ ษั ทฯ โดยบริ ษัทฯ มี นโยบายเผยแพร่ ข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่ อให้ ผ้ ูลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวข้ องได้ รับทราบผ่านสือ่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปิ ดเผยข้ อมูลทังทางตรง
้
และทางอ้ อม สรุปได้ ดงั นี ้
o

ทางตรง บริ ษัทฯ มีนโยบายการนาเสนอผลงานและการดาเนินงานให้ แก่นกั วิเคราะห์ นักลงทุน และ
พนักงาน เป็ นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ และเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง สามารถเข้ าพบ
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ผู้บริ หาร เพื่อสอบถามข้ อมูลความคืบหน้ าในการดาเนินการกิจการได้ ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
o

ทางอ้ อม บริ ษัทฯ มีนโยบายในให้ ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน และข้ อมูล
นาเสนอในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริ ษัทฯ แจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้ อมูลได้ ทางผ่านเว็บไซต์http://www.mctric.com

o

การเยี่ยมชมโครงการ บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลภายนอก เข้ าเยี่ยมชม โครงการ และ
ให้ ความรู้ในการก่อสร้ างและระบบการติดตังรวมถึ
้
งให้ ความรู้ตา่ งๆ ในองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม แก่
บุคคลทัว่ ไป



ความสัมพันธ์กบั นักลงทุน บริ ษัทฯ ได้ ตงหน่
ั ้ วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์ ” และกาหนดจรรยาบรรณนักลงทุน
สัมพันธ์ ไว้ อย่างชัดเจน เพื่ อดูแลในการเผยแพร่ ข้ อมูลกับผู้ถื อหุ้น นักวิ เคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลต่างๆ ดังกล่าว ได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-2100 หรื อ
e-mail address: IR@mctric.com และบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มช่องทางการเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่า
เทียมกันโดยเปิ ดเผยข้ อมูลของผ่านเว็บไซตhttp://www.mctric.com



บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษัทฯ โดยจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้ มี
ประสิทธิ ผล เพื่อสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับผู้มีส่วนได้ เสียทุ กฝ่ าย และคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ จัดท า
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึง
สารสนเทศทางการเงิ น ที่ ป รากฏในแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจ าปี (แบบ 56-1) นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยัง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ท าค าอธิ บ ายและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจั ด การ
(Management Discussion and Analysis) งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไป ที่จะได้ รับทราบข้ อมูลที่
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ครบถ้ วนเป็ นจริ งและสมเหตุสมผลสาหรับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจาปี
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ จานวนครั ง้ ของการประชุมและการเข้ าประชุมในปี ที่ ผ่านมา และ
ความเห็นจากการทาหน้ าที่ รวมทัง้ การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงาน
ประจ าปี และแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจ าปี ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การเปิ ด เผยนโยบายการจ่ า ย
ค่าตอบแทน ลักษณะ และรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมกรและผู้บริ หารระดับสูงในบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย (หากมี) ด้ วย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผ้ สู อบบัญชีให้ บริ การ
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บริ ษัทจะจัดให้ มีรายงานนโยบายการกากับดูแลกิ จการ รวมทัง้ กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
เป็ นต้ น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1)

โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการเพื่อสอดคล้ องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง โดย
คานึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในธุรกิจต่าง ๆ และยังเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อจะได้ กากับดูแลบริ ษัทให้ มีประสิทธิ ภาพอย่างเพียงพอ การแต่งตัง้ กรรมการและ
กรรมการบริ หารจะมีหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้ วยความ
โปร่ งใส เชื่อมัน่ ได้ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้ถือหุ้นแต่งตังต่
้ อไป โดย
บริ ษัทกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมถึงระบุวาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการไว้ อย่างชัดเจนในโครงการการจัดการของบริ ษัทแล้ วโดยระบุโครงสร้ างคณะกรรมการที่
เหมาะสมกับธุรกิจ คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้ วย กรรมการไม่น้ อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
ทังนี
้ ้มีความเหมาะสมกับขนาด และประเภทและความซับซ้ อน ของธุรกิจที่ดาเนินอยู่
โครงสร้ างคณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการ 11 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการ
อิสระ 7 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีความเป็ นอิสระและสามารถให้ ความเห็นเกี่ ยวกับการ
ท างานของฝ่ ายจัด การได้ อ ย่ า งอิ สระ โดยบริ ษั ท ฯ จะจัด ให้ มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้


คณะกรรมการส่งเสริ มให้ มีการฝึ กอบรมเพื่อให้ ความรู้แก่กรรมการและเลขานุการบริ ษัท



คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท จัดให้ มีการเอกสารและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฎิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ อธิบายรายละเอียดในการรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องทังหมด
้
อธิบายรายละเอียดโครงสร้ าง รวมถึงภาพรวมธุรกิจ อธิบายภาระหน้ าที่ ขอบเขต
อานาจความรับผิดชอบ และข้ อมูลทางการเงิ นที่สาคัญที่ผ่านให้ ทราบได้ อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ



คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การรายงานประจาปี ในแผนการพัฒนาและสืบ
ทอดงาน (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
o

อนุมตั ิให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ และมี
นโยบายให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงระดับผู้อานวยการขึ ้นไป วางแผนสืบทอดตาแหน่งของตนเอง
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และให้ มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ ในการทางานให้ กบั พนักงานในองค์กรที่มีศกั ยภาพ
ที่เห็นว่าสามารถสืบทอดตาแหน่งของตนได้ ในกรณีฉกุ เฉินหรื อการเกษี ยรอายุ
o

คุณสมบัติเบื ้องต้ น ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
-

การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรื อบริ หารธุรกิจ หรื อสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หากมีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาโท ให้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คุณสมบัติอื่นประกอบ เช่น ประสบการณ์การทางาน ความสามารถ หรื อทักษะ ด้ าน
อื่นๆ

-

มีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 10 ปี

-

มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และทันสมัย

-

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์การ

-

มีการแก้ ปัญหาเชิงรุก รอบคอบ และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดขององค์กร



คณะกรรมการบริ ษั ทยังไม่มีก ารก าหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการที่บ ริ ษัท อื่น ของ
กรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการบริ ษัททุกท่านสามารถอุทิศเวลาเข้ าประชุมได้
อย่างสม่าเสมอ และให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังได้
แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทตามแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทาหน้ าที่ให้
คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ
ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานมีการปฏิ บัติต ามมติคณะกรรมการโดย
กรรมการทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททังหมดที
้
่ได้ จดั ขึ ้น



ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การมีหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างกัน เพื่อไม่ให้ คนใดคนหนึ่งมี
อานาจโดยไม่จากัด โดยคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ โดยมีมติอนุมตั ิ
จากที่ประชุม



วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
o

กรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่ง
อย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)

o

กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้
จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง

o

กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้

o

กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับ 3 ปี
10

2)

การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุมกรรมการอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ หรื ออย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณา
ติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมก่อนการประชุมเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน และส่งเอกสารให้ กรรมการบริ ษัท
ทุกท่านก่อน 5 วัน ก่อนการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้ อมูล
ก่อนการประชุม และในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้ คณะกรรมการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีสว่ นได้ เสียกับเรื่ องที่พิจารณาจะไม่
ร่วมตัดสินใจ ในเรื่ องดังกล่าว และมีการจัดทารายงานการประชุม พร้ อมจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ และนาส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารมีโ อกาสที่จะเข้ าร่ วมประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมด้ วย และแจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบผลการประชุมด้ วย

3)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัทมีนโยบายจัดให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการประเมิ นผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นรับผิดชอบจัดส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการให้ แก่ ก รรมการแต่ ล ะคน ส าหรั บ ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการโดยรวมทังคณะ
้
เพื่อนาผลประเมินมาใช้ ในการพิจารณาปรั บปรุ งแก้ ไขการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการบริ ษัท และบริ ษัทฯ ยังนโยบายเพิ่มเติมด้ วยว่าในทุกๆ 3 ปี เป็ นอย่างน้ อย จะจัดให้ มีที่
ปรึ กษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฎิบตั ิงาน
และเปิ ดเผยไว้ รายงานประจาปี ด้วย

4)

ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเพื่ อท าหน้ าที่ ก าหนด นโยบาย
รู ปแบบ และหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การ โดยมีกรอบการดาเนินงาน ดังนี ้


พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้ รั บมอบหมายหน้ าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ ้น เช่น เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้ รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมเพิ่มขึ ้นตามความเหมาะสมด้ วย



การพิจารณาค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ ต้ อง
มีรายงานเปรี ยบเทียบระดับปฎิบัติธุร กิ จเดียวกันในอุต สาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่
ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ ประกอบพิจารณาทุกครัง้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
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โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะมีความสอดคล้ องกับผลการ
ปฎิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละท่าน และคานึงถึงผลประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับประกอบด้ วย
คณะกรรมการพิจาณาค่าตอบแทนเป็ นผู้ประเมินผลการทางานของกรรมการผู้จดั การอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อนาไปพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การ โดยใช้ บรรทัดฐานที่ได้ ตกลงกัน
ล่วงหน้ ากับกรรมการผู้จดั การตามเกณฑ์ทเี่ ป็ นรูปธรรมและรวมถึงผลปฎิบตั ิงานทางการเงิน เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของบริ ษัท ผลประเมินดังกล่าวเสนอและให้ ความเห็นชอบแล้ ว
แจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบโดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่อาวุโสที่สดุ เป็ นผู้สอื่ สารให้ กรรมการ
ผู้จดั การรับทราบ
นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

(นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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