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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าท่ีดแูลรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ในฐานะผู้ ลงทุนใน    
ตลาดหลกัทรัพย์และในฐานะของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึง่เป็นท่ียอมรับ กลา่วคือ 

 

1) สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และดูแลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยไม่
กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

2) การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
กํากับดูแลให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานให้ผู้ ถือหุ้ นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่าง            
เทา่เทียมกนั มีมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึง่ก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ดแูลผู้ มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 
และกําหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้ มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสทิธิ มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของ
บริษัท 

4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูล          
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน             
และน่าเช่ือถือ 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณบริษัท 

ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ตามท่ีตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ดงันี ้  

1.   สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยตระหนกัถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นและสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
ความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทท่ีแต่งตัง้เข้ามา และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน      
โดยดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู ข่าวสารของบริษัทท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินกําไร การเลือกตัง้กรรมการ การ
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กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี  และการอนมุติัธุรกรรมท่ีสําคญั ท่ีมีผล
ต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ไว้ชดัเจนว่า 
บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยบริษัทจะไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบติัท่ีดีตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท  
เป็นผู้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย เป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 21 
วัน โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทัง้ข้อมูลวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม พร้อมทัง้ระบุ
วตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนออย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงเร่ือง    
ท่ีจะมีการพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทหลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติในท่ีประชุม         
ท่ีไมไ่ด้กําหนดลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ถือวา่เป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุ  

2. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทนําเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั  เป็น
ประจําทกุปี พร้อมทัง้นําเสนอถึงนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือ
หุ้นลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อยา่งแท้จริง  

4.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือกรรมการ โดยประกาศแจ้ง
ให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาการรับเร่ืองท่ีเสนอมานัน้ไว้อย่างละเอียดชดัเจน  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอช่ือ
กรรมการลว่งหน้าได้โดยตรงผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 

5.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอคําถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
บริษัทเป็นการล่วงหน้า เพ่ือตอบในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น  โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์               
แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคําถามต่อเลขานุการบริษัท
ลว่งหน้าได้โดยตรงผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 

6.  บริษัทมีนโยบายอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชุม    
ผู้ ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนลว่งหน้า   

7.  บริษัทมีการนําเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด มาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือให้การดําเนินการประชมุสามารถกระทําได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ยํา 

8.  บริษัทได้จดัให้บริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น
และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

9.  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

9.1       วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ มีการระบุช่ือ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ทํางาน  จํานวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไปท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึงหลกัเกณฑ์ 
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และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทัง้ข้อมลู
การเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผา่นมา และจํานวนวาระ/ปีท่ีเคยดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัท  

9.2  วาระพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู้ สอบบัญชี บริษัทท่ีสงักัด ใบอนุญาตผู้ สอบ
บัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้ สอบบัญชี จํานวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท รวมทัง้
ประเดน็เก่ียวกบัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ไว้อยา่งชดัเจน  

9.3  วาระพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อตัราเงินปัน
ผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ รวมถงึในกรณีท่ีเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล  

9.4  ในหนังสือนดัประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตผุลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดง
ความเหน็ของกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุไว้อยา่งชดัเจน 

10.  บริษัทจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลมุรายละเอียดสําคญัในเร่ืองต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนน รวมถงึวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเร่ิมการประชมุ  

10.2 บันทึกประเด็นคําถามคําตอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใน        
วาระตา่งๆ  ในท่ีประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ  

10.3 บนัทกึมติท่ีประชมุไว้อยา่งชดัเจน พร้อมทัง้บนัทกึจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
ทัง้ท่ี เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงในทกุๆ วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง     

10.4 บนัทึกรายช่ือ พร้อมตําแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบถงึการมีสว่นร่วมของกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้   

ทัง้นี  ้บริษัทได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท             
ภายในวันทําการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-
karnchang.co.th   ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้โดย ไม่ต้องรอถึง
การประชมุครัง้ตอ่ไป 

11.  ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสงูสุด) รวมทัง้ผู้สอบ
บญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ เพ่ือร่วมตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง 

 12.  บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเร่ืองการจดัสถานท่ีและเวลาท่ีใช้
ในการประชมุท่ีสะดวกต่อการเดินทางของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ท่ีทําการของบริษัท
เป็นสถานท่ีประชุม ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
และเป็นบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จดุขึน้ลงทางด่วน และจดัสถานท่ีจอดรถ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอ     

13.  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และไมมี่การถือหุ้นไขว้ในกลุม่ของบริษัท 

14.  บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 โดยคณะกรรมการของ
บริษัทมีการถือหุ้นรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท 
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15.  บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 5 

16.  บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเร่ืองการซือ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัได้ 

 17.  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน     

2.   การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็น
ธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงมี
มาตรการตา่งๆ ดงันี ้ 

1.  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทัง้นีเ้พ่ือความ   
เท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้ น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้ นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้ น         
ตอ่หนึง่เสียง 

 2.  บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อม
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของบริษัท และสทิธิในการเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระมาดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ 

3. บริษัทกําหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายสําคัญท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจําปี และคู่มือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ นําแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม 
พร้อมนําข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางท่ีพนกังานทกุคนสามารถเข้าถงึได้ 
         กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบติัท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลนิุติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทรวมทัง้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัทําการหลงัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ นอกจากนี ้
กรรมการและผู้บริหารยงัได้รับทราบหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนด รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 
       บริษัทให้ความสําคญัต่อระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางการควบคมุภายใน
เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  โดยบริษัทได้กําหนดห้ามผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทําการใดๆ           
ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
สืบเน่ืองจากแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยในทกุปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีท่ีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด   

                4.  บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขอ
อนมุติัจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ี
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เก่ียวโยง นโยบายการกําหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักลา่ว    ให้
ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจน  

                 5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกนัได้กระทําอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
การค้า ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการ
เก่ียวโยงดงักลา่วผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัได้เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท 

6.  บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทํารายการระหว่างกันในลกัษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดบัของการทํารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณา
จากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการทําธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกบัรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทัง้นีจ้ะพิจารณาระดบั
ของการทํารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ยกเว้นกรณีท่ีเป็นการทํารายการตามปกติ
ธุรกิจและกรณีท่ีเป็นการทําธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมท่ีไมมี่ผู้ เก่ียวโยงท่ีถือหุ้นเกิน 10% 

                7.  บริษัทอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
มอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอช่ือประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวนัท่ีกําหนดยงัคงสิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเทา่เทียมกนั 

8. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ได้ระบถุึงรายละเอียด เอกสาร และหลกัฐานท่ี
ใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน  พร้อมทัง้แนะนําขัน้ตอนท่ีสะดวกในการมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้
อยา่งครบถ้วนถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

9.  ข้อกําหนดในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเองนัน้ บริษัทมิได้กําหนด
กฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียง
กําหนดให้รับรองเอกสารโดยตวัผู้มอบฉันทะ และตวัผู้ รับมอบฉันทะเท่านัน้ เพ่ือเป็นการยืนยนัว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบ
สทิธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีพงึปฏิบติั 

10.  บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 21 วนั 

               11.  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์     
บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วนัก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ 
สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

12. บริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุภาษาไทย ให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทย 
และเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ บริษัทได้จัดทําหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม         
ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
               13.  บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ ยืมเงิน หรือการคํา้ประกนัสินเช่ือ ให้กบั
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ ยืมหรือคํา้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตาม
สญัญาร่วมทนุ 

               14. ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการทํารายการซือ้ขายสินทรัพย์ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
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3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

               บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ชมุชน สงัคม ภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการคุ้มครองและดแูลเป็นอย่างดี
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างกําไรให้กบับริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของ
บริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการว่า บริษัทจะดแูลผู้ มีสว่นได้เสียตามสิทธิ
ท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และกําหนดมาตรการชดเชยกรณี     
ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสทิธิ  โดยแนวปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดงันี ้
 
               1.  ผู้ ถือหุ้น  

              -  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม โดยคํานงึถงึผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย และเพ่ือ    
                  ผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม 

-  บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
              -  จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทสญูคา่ หรือสญูเสียไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
              -  เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ี  

เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 

              -  บริษัทได้ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบติัต่อ
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกนันีบ้ริษัทได้ให้ความสําคญักบัการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี  โดยบริษัทปฏิบติัตามหลกัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งกําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ทัง้ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ใช้สทิธิออกเสียงในการประชมุได้โดยเทา่เทียมกนั   

               2.  คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนี ้  

           -  บริษัทปฏิบติัตอ่คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนีท้กุรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ   
                 ของบริษัท และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  
              -  เง่ือนไขการคดัเลือกคูค้่า มีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่การกีดกนัไมใ่ห้คูค้่ารายใดรายหนึง่ 
                 เข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ  
           -  ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
              -  จดัทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
              -  จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามสญัญาครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน  
                   ท่ีปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 
              -  จ่ายเงินคูค้่าให้ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชําระเงินท่ีตกลงกนั ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า และ/ 
                  หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

-  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่   
กรรมการและพนกังานของคูแ่ข่ง 

              -  ไมก่ลา่วหาในทางร้ายแก่คูค้่าโดยปราศจากข้อมลูแหง่ความจริง 
              -  หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบติัตามพนัธะสญัญา 
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              -  ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทาง 
ธุรกิจ 

           -  ปฏิบติัตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถงึภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ใน 
              กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ หรือมีเหตทํุาให้ผิดนดัชําระหนี ้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดย 
                 ไมป่กปิดข้อเทจ็จริง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางท่ีแก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล  
              -  บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเช่ือมัน่ 
                 ตอ่เจ้าหนี ้
              -  มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

              3.  ลกูค้า  

              -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลกูค้าอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม มีทศันคติท่ีดี 
และให้ความสําคัญต่อลกูค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีนํา้ใจ สภุาพอ่อนโยนและรักษา
ความลบัของลูกค้า โดยไม่นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รวมทัง้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคน
อยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่บคุคลหนึง่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

              -  สง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 
              -  ให้ข้อมูล ข่าวสาร และคําแนะนําท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้า     

การบริการ 
              -  ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
              -  มีกระบวนการท่ีให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทัง้     

ความรวดเร็วในการตอบสนองการสง่มอบ และการดําเนินการอยา่งถงึท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 

              4.  คูแ่ข่ง  
              -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่คูแ่ข่งอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม อยา่งมีจริยธรรม  
                 โปร่งใสและแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

  -  บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเช่ือว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดีเพราะจะทําให้เกิดการพัฒนาทัง้                   
มาตรฐานการบริการ และนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเสนอตอ่ลกูค้า 

              -  ประพฤติปฏิบติัภายใต้กรอบการแข่งขนัท่ีดี 
              -  ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายและปราศจากข้อมลูความจริง 
              -  ไมเ่ข้าถงึสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไมเ่หมาะสม 

            5.  ผู้ มีสว่นได้เสียทางธุรกิจ  
             -  บริษัทได้กําหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้อย่างชดัเจนเพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

             6.  พนกังาน  
-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภัยและสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานแก่พนักงาน รวมถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีและทํางานได้อย่าง       
มีความสขุ โดยมีบริการห้องออกกําลงักาย มีแข่งขนักีฬาประจําปี เพ่ือสร้างสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดี    
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-  บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งย่ิงถึงความสําคญัของพนกังาน และเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทสรรหาและว่าจ้าง
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือเข้ามาปฏิบติังาน และสมัพนัธ์กบัความต้องการและการ
เติบโตของบริษัท โดยจดัโครงการพฒันาความรู้ความสามารถพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองให้มีความสามารถในระดบัสงู 

-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กบั
พนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน
จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมายกําหนด เช่น การจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ สิทธิในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ีบริษัทกําหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน หรือบิดามารดาของพนกังาน หรือ   
คู่สมรสถึงแก่กรรม  การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี  การจัดกิจกรรม  5 ส. และการจัดให้มีสถานท่ี              
ออกกําลงักาย เป็นต้น 

-  บริษัทให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างย่ิงโดยได้จดัทําแผนพฒันาบคุลากรภายในท่ีชดัเจน สง่เสริม
ให้พนกังานทกุระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัพนักงานจนถึงผู้บริหารระดบัสงู ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาให้มีความรู้  
ความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบติั เพ่ือให้เกิดทกัษะในการทํางาน รวมทัง้การจ้างงานในเง่ือนไขท่ียติุธรรม
เหมาะสมกบัสภาวะตลาดและสอดคล้องกบักฎหมายแรงงาน 

-  การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการทํางาน ด้วยการนําระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในการวดัความสามารถเพ่ือเป็นหลกัในการพฒันาสมรรถนะ (Competency) และมีการ
วดัผลการปฏิบติังานท่ีชดัเจนกําหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทกุกิจกรรมท่ีสําคญัประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบของพนกังาน และเพ่ือเป็นแรงจงูใจในการพฒันางาน และผลตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกบัการสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กบักิจการในระยะสัน้และระยะยาว 

-  การสร้างบรรยากาศการทํางานแบบมีสว่นร่วมและการทํางานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานได้ร่วมแสดงความ
คิดเหน็เก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัอยา่งทัว่ถงึ  

-  บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแนวปฏิบติัท่ี
ชดัเจนในการไม่เลือกปฏิบติั การให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุม่ผู้ ด้อยโอกาส เยาวชน 
ผู้สงูอาย ุและการยอมรับสิทธิในการรวมกลุม่และร่วมเจรจาต่อรองของพนกังาน โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้รับการ
ร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสทิธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  

-  การกํากบัดูแลให้พนักงานปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การให้คําแนะนําแก่พนกังานเพ่ือไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมาย โดยบริษัทกํากบัดแูลให้พนกังานมีการใช้สินค้าถกู
กฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการดําเนินงาน
และปฏิบติัหน้าท่ีโดยสจุริตไมเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่เพ่ือผลประโยชน์และความสําเร็จของบริษัท 

            7.  สงัคมและสว่นรวม  
            -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถงึการ 

    ปฏิบัติ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  และไม่กระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ   
ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ 

           -  สง่เสริมและปลกูฝังให้เกิดจิตสํานกึของความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กบัพนกังานทกุระดบั 
           -  ไมก่ระทําการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะทําให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมาย 

            8.  ชมุชน  
           -  บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีบริษัทต้องดูแลและอํานวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม  

ต่างๆ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการตอบแทนสังคม จึงมีนโยบายให้การ
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สนบัสนนุและมีส่วนร่วมสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชน โดยปฏิบติัตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ตา่งๆ  

           -  ร่วมประชมุ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือการพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่ 
              ของชมุชนอยา่งสม่ําเสมอ 
           -  บริษัทกําหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัท 

            9.  สิง่แวดล้อม  
-  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมัน่จะปฏิบติัตามกฎหมาย   
กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกําหนดต่างๆ รวมทัง้การยดึแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
และพร้อมท่ีจะดําเนินการพฒันากระบวนการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจงัและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากท่ีสดุ และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยท่ีสุด รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสะท้อนความยั่งยืนของ
ธุรกิจตอ่ไป            

         -   พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในทกุกิจกรรมของบริษัท เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบตอ่ 
              สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย แผนงานปฏิบติั และการประเมินผลอยา่งชดัเจน 
           -  ให้การสนบัสนนุการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม รวมทัง้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และให้ความร่วมมือกบัพนกังาน    
              ลกูค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถงึสาธารณชนทัว่ไป เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดีตอ่การ     
              จดัการสิง่แวดล้อมของบริษัท 
           -  มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเป็นผลมา 
              จากการดําเนินงานของบริษัท 
           -  สง่เสริมให้พนกังานบริษัทมีจิตสํานกึและมีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมภายใต้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม  
              ตลอดจนรณรงค์การอนรัุกษ์และการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ผา่นการฝึกอบรมและให้ความรู้ 
              ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสมัพนัธ์ หนงัสือเวียนภายในตอ่พนกังานเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ 
              และทกัษะด้านสิง่แวดล้อม 

 -  มีการนําเสนอผลการปฏิบติังานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบการรายงานตรง 
    ต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่การดําเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มี  
สว่นเก่ียวข้องกบับริษัท รวมถงึเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชนผา่นเวบ็ไซต์และรายงานประจําปีของบริษัท 

      10.  บริษัทได้กําหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน     
ซึง่เป็นรากฐานของการดแูลและพฒันาบคุลากร อนัจะมีสว่นสําคญัในการสร้างคณุภาพ และผลงานโดยรวมของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทได้มุง่มัน่ท่ีจะดแูลพนกังาน ดงันี ้ 

   1.  การดูแลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัท 
มุ่งมั่นท่ีจะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการ
เทียบเคียงกบัสภาพตลาดโดยรวมอยา่งสม่ําเสมอ  

   2.  การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างความพึงพอใจ ทัง้ในด้าน
ผลตอบแทนและบรรยากาศในการทํางาน โดยพฒันาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 
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11.  บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เพ่ือเป็น
การปอ้งกนัปัญหาท่ีอาจทําให้บริษัทเสียหาย หรือเสียช่ือเสียง โดยห้ามผู้บริหารและพนกังาน นําซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ 
และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิมาใช้ด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ๆ และให้พนกังาน
ทกุคนมีหน้าท่ีช่วยกนัดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นําทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้
หรือให้บคุคลอ่ืนใช้โดยมิได้รับอนญุาต 

 12.  บริษัทได้กําหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือ
การให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 
โดยกําหนดเป็นแนวปฏิบติัในการปอ้งกนัไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต และความไมเ่ป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน เช่น  มี
การปฏิบติัตามข้อห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคุมภายใน  จริยธรรมและการกํากบัการปฏิบติังาน ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีของ
พนกังานทกุคนและทกุระดบัในบริษัท และมีการควบคมุดแูลด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการกํากบัการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน รวมถึงอํานาจหน้าท่ีในการรายงานเร่ืองต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตาม
ตรวจสอบอิสระขององค์กร นอกจากนีย้งัมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต และได้กําหนดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต รวมถึงแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบติัในการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งน้อยปีละครัง้เป็นประจําทกุปี  

13.  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทจุริต โดยผา่นคณะทํางานโครงการบริหาร ความ
เส่ียง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทกุไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เส่ียง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลําดบั และได้กําหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกํากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือ
ปอ้งกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต ดงันี ้

        1.  ห้ามมิให้พนกังานให้ หรือเสนอท่ีจะให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ นายหน้า ตวัแทน คู่ค้า เป็นต้น ที่มีเจตนาชกันําให้บคุคลนัน้กระทําหรือละเว้น  การกระทํา
อนัใดเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ของบคุคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ 

2.  ห้ามมิให้พนกังานเรียกหรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้ อื่นที่ส่อไปในทาง             
จงูใจให้ปฏิบติั หรือละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ีในทางมิชอบ 

3.  การดําเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องดําเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถกูต้องตาม
กฎหมายทัง้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย 

         4.  การกระทําอนัเป็นการทจุริตต่อหน้าท่ี ถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง 

14.  บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการติดต่อสื่อสารกบัผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างกนั ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคําแนะนําของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั และในกรณีท่ี           
ผู้ม ีส ่วนได้เส ียไม ่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ิของบริษ ัท  สามารถติดต ่อร้องเรียนต ่อบริษ ัทได้โดยตรงท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรือเลขานกุารบริษัท หรือ e-mail: 
company_secretary@ch-karnchang.co.th ซึง่ในปี 2558 ไมป่รากฏวา่มีข้อร้องเรียนเข้ามาแตอ่ยา่งใด 

15.  บริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปอ้งพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในการกระทําผิด โดย
กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
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    1.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเอง
ได้หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้จะทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ  แตห่ากมี
การเปิดเผยตนเอง ก็จะทําให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเทจ็จริงให้ทราบ 

    2.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง บริษัทจะไมเ่ปิดเผยช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่
ภาพ หรือข้อมลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งได้ 

    3.  ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยได้กําหนด  
มาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้ มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปล่ียนตําแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
แหง่การร้องเรียน 

    4.  ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ  
เหมาะสม และเป็นธรรม  

16. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทั่วไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง
มาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียน และการแจ้งผลการดําเนินการต่อผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยติุธรรม โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ ดงันี ้

1.   ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบติัตามจริยธรรม 
2.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบติัหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือพิจารณา

การร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการพฒันา
ความรู้ การตรวจสอบข้อเทจ็จริง เป็นต้น 

3.  มาตรการดําเนินการ ผู้ รับข้อร้องเรียนนําเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง และกําหนด
มาตรการดําเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองใน
กรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั ให้รายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

17.  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ใน
ฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติท่ีออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัด 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมลูสําคญัของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมี
การจดัทํารายงานทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆ ได้แก่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การกระจายการถือหุ้นรายยอ่ย โดยเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทได้ให้ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสําคัญท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปได้รับทราบข่าวสารท่ีสําคญัอยา่งรวดเร็วเทา่เทียมกนั   

 บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทต่อสาธารณชนอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยผ่านช่องทางท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีแนว
ปฏิบติัดงันี ้

1.  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการท่ีตนเองเข้าไปลงทนุ และสิทธิของตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับผู้ ถือหุ้นอ่ืน บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดท่ีแสดงให้ผู้ ใช้ข้อมูล
สามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
รวมทัง้ข้อมลูโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจและสดัสว่นการถือหุ้น ความเส่ียงหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

               2.  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ และ        
ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลสําคัญของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังทําการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-
karnchang.co.th ซึ่งจดัทําเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 
56-1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมลูด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสือนดัประชมุ ผลการดําเนินงาน อตัราสว่นทางการเงิน ประวติัการจ่ายเงินปันผล ตลอดจน
ข้อมลูอ่ืนๆ เช่น การดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยได้มีการปรับปรุงเวบ็ไซต์อยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
รับข้อมลูข่าวสารได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ เข้าถงึโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
                3.  ในด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา โดยมีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น รายงาน
การเงิน ผลการดําเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวติัการจ่ายเงินปันผล และข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สําหรับผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน      
ผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึเวบ็ไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึง่จดัทําเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

                     ทัง้นี ้ผู้สนใจข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณาลงทนุสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูได้ท่ีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์  
คณุสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2275-0026 ตอ่ 2317 - 2319  

                     นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายหมนุเวียนผู้บริหารระดบัสงูในการมีส่วนร่วมให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่อ         
ผู้ลงทนุเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนกัถึงความต้องการของผู้ลงทนุทัง้ในประเทศ และต่างประเทศด้วย
ตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน และเลขานกุารบริษัท สําหรับ
การส่ือสารภายในองค์กร แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดัทํารายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รวบรวมสรุปประเด็นคําถามและ
ความเห็นของผู้ลงทนุท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจําทกุเดือน เพ่ือเป็นช่องทางการ
นําเสนอข้อแนะนําท่ีดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทนุตอ่ผู้บริหารเพ่ือมาปรับปรุงการดําเนินงานตอ่ไป 
                4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัในรายงานประจําปี 
อย่างถกูต้อง ทนัเวลา และเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

                5.  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จํานวนครัง้ของการประชมุ 
และจํานวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปี 2558 
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                6.  คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายให้ 
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ     
ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต.ในส่วนของผู้บริหาร
คนอ่ืนตลอดจนพนกังานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูสําคญัของบริษัทซึง่อาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ การซือ้
ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุทัว่ไป อาทิเช่น ข้อมลูการเพิ่มทนุ ลดทนุ ข้อมลูการจ่ายเงิน
ปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบุคคล
ภายใน โดยกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด และ
บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอคอยจนกระทัง่ประชาชนได้รับข้อมลูแล้วและมีเวลาประเมินข้อมลูนัน้
ตามสมควร 

                7.  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายในเร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดย
กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด โดยให้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบคุคล
อ่ืน และข้อมูลการถือหุ้ นในนิติบุคคลอ่ืน กรณีท่ีถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดทัง้ของ
ผู้ รายงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง) เพ่ือจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ เก็บรักษา และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทได้รับรายงาน      
                8.  ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้ บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ สําหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นไปตามหลกัการ และ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผู้บริหาร 
รายละเอียดปรากฏในหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 8-7 ถงึ 8-9 
 9. บริษัทได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึง
ความสําคญัและเพ่ือการพฒันาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งการดําเนินการดงักล่าวเป็นกลไกสําคญัท่ีจะ
ช่วยให้ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสียรายงานการกระทําท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทจุริต และประเดน็ด้านจรรยาบรรณ
อ่ืนๆ โดยไม่ระบุช่ือ และจะทําให้ผู้ แจ้งเบาะแสเช่ือมั่นได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสท่ีเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพ่ือนําไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุป รวมทัง้มาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้ แจ้ง
เบาะแสอยา่งเป็นธรรม 

 10. บริษัทได้กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันท่ีสําคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีมีการทํารายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลท่ีมีการทํา
รายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคา และมลูคา่ของรายการ 

       11. บริษัทได้กําหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้ นําด้านธุรกิจก่อสร้างและการ
พฒันาการลงทนุโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานในระดบัภมิูภาคอยา่งมีคณุภาพและครบวงจร 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกําหนดนโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการกํากบัควบคมุดแูลให้
ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้นบนพืน้ฐานของหลกัการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้
ความสําคญัของบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒิุ 
เป็นผู้ มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
        คณะกรรมการได้ดําเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ซึง่ถือวา่มีการถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้คณะ โดยประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็น
บุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย กํากบัดแูลและการบริหารงาน
ประจํา โดยคณะกรรมการได้กําหนดอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งชดัเจน  

สําหรับคณุสมบติัของ “กรรมการอิสระ” นัน้ บริษัทมีการกําหนดให้เข้มงวดกว่าข้อกําหนดขัน้ต่ําของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไมมี่ข้อยกเว้น เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจํานวนท่ีกรรมการทกุคนสามารถอทุิศ
เวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ําเสมอ แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการไม่มีนโยบายจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ    
เน่ืองจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทและต่อผู้ ถือหุ้น     
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือทํา
หน้าท่ีให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบติัหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการ    
ผู้จดัการใหญ่ โดยให้แจ้งต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทถึงเหตผุล และรายละเอียดของบริษัทท่ีไปดํารงตําแหน่ง ทัง้นี ้จะไป
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ เพ่ือติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยคณะกรรมการได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ยแต่ละชดุ  

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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                    1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายท่ีสามารถใช้
วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้ นํา ทําหน้าท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงาน เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และมีการปฏิบติัท่ีสอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2)  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และกําหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

                     3)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท
เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ  รวมทัง้กํากบั ควบคมุ ดแูลให้
ฝ่ายจดัการดําเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เดิมบริษัทได้จดัให้มีการทบทวนและอนมุติัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของ
บริษัทอย่างน้อยทกุๆ 5 ปี ต่อมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุติัให้
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาทุกปี เพ่ือท่ี
คณะกรรมการบริษัทจะได้ติดตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั      

4)  บริษัทได้มีการจดัทําจรรยาบรรณของบริษัทขึน้ตัง้แต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบในการ
นําไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน        
ท่ีกําหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบติัตนต่อบริษัท ผู้ ร่วมงาน บคุคลภายนอก และต่อสงัคม ตามหลกัการทางจริยธรรมท่ีดี 
ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพงึประพฤติปฏิบติัตน
ท่ีเหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริตและเท่ียงธรรมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม 
                        บริษัทมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบติั โดยการ 
ส่งแบบสํารวจการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นประจําทุกปี แล้วนําผลการ
สํารวจมาสรุปเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการยดึถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งจริงจงั  

5)  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตัง้สํานักตรวจสอบภายใน  โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทําหน้าท่ีติดตามและสอบทานการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานในฝ่าย
ตา่งๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจําปี  ซึง่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแตอ่ยา่งใด    

6)  บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบติังาน (Compliance Unit) ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําและดแูล
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศตา่งๆ     

      7)  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในไว้ในรายงานประจําปี 

8)  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
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การดแูลให้ปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวต่อสาธารณชน ทัง้นี ้
บริษัทได้กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์         
ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องได้ยดึถือปฏิบติั โดยมีหลกัการสําคญัได้แก่ 
  (1) การปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ให้มีการนําเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  (2) การเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 
รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในงบการเงินตามท่ีมาตรฐานบญัชีได้กําหนดไว้ด้วย 
                            (3) ในการพิจารณาทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ การทํารายการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นสําคัญ โดยกรรมการท่ีมี        
สว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ 

9)  ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจดัการ       ความ
เส่ียงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้และ
รับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ซึง่บริษัทได้มีการกําหนดและประเมินความ
เส่ียงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปอ้งกนัและระบบจดัการความเส่ียงท่ีมีประสทิธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร  

 นโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียง 
1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ดําเนินการประเมิน ติดตาม และสนบัสนนุให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเส่ียง อีกทัง้การประเมินผลและการ

ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทาง
ธุรกิจอยา่งสม่ําเสมออยา่งน้อยปีละครัง้ 

3. กําหนดให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจําปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเส่ียง
ทัง้หมดครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร โดยคํานึงถึงปัจจยัเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้กําหนดให้มีการ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีประเมินการบริหารความเส่ียงและเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสํานึกในเร่ืองความเส่ียง สร้างฐานองค์ความรู้ 
เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมลู แลกเปล่ียนประสบการณ์ อนัจะนําไปสู่การพฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงให้เป็นกลไกท่ีมีประสทิธิภาพในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

10)  การแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีระหวา่งคณะกรรมการบริษัท กบัฝ่ายจดัการ 
        บริษัทได้จดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน  

โดยกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายบริษัท และกํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการของ
บริษัททําหน้าท่ีบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ จงึเป็นบคุคลคนละคนกนั และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สําหรับฝ่ายจัดการของบริษัท 
ประกอบด้วย กรรมการผู้ จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่อาวุโส           
กลุ่มงานบริหาร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 1  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานจดัซือ้ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป และผู้ช่วย
กรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานสํานกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการกําหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชมุได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดสามารถเรียกประชมุ
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น คณะกรรมการมีกําหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจําทกุ 2 เดือน โดยสํานกักรรมการ ผู้จดัการ
ใหญ่จะสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ ก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้  

โดยระเบียบวาระการประชุมจะกําหนดขึน้โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ โดยเป็นการประชมุระหวา่งกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดย
อิสระ และสามารถติดตามการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีการประชมุคณะกรรมการ
บริหารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจสําคญัเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครัง้ 
ประธานกรรมการจะทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้
กรรมการทกุท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั และผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูใน
ฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานโดยตรงจนเป็นท่ีพอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทัง้นี ้ได้จดัทํารายงานการประชมุเก็บ
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บไว้อยา่งมีระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ   

                     นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัหรือมีสว่นได้เสียกบั
วาระท่ีจะพิจารณาเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้  ทัง้นี ้ การพิจารณาวา่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและผู้ มีสว่นได้เสีย 
นัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทกุคนมีหน้าท่ีจดัทํารายงานดงักล่าว 
ตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้ บริหารจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสีย เพ่ือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนองค์ประชมุ
ขัน้ต่ํา ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทัง้หมด 
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สาํหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน (จาํนวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จํานวนครัง้ที่ประชุมทัง้หมด)   
สรุปได้ดังนี ้ 

รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล
และบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ความ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. นายอศัวิน  คงสิริ  7/7      
2. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ 7/7 13/13  2/2 3/4  
3. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร 7/7  5/5 2/2 4/4  
4. นายถวลัย์ศกัด์ิ สขุะวรรณ 7/7  5/5 2/2 4/4  
5. นายภาวิช ทองโรจน์  7/7  5/5   2/2 
6. นายกําธร ตรีวิศวเวทย์ 77 13/13     
7. นายณรงค์  แสงสริุยะ 7/7 13/13  2/2 4/4  
8. นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์* 3/3 7/7     
9. นายประเสริฐ มริตตนะพร 7/7 13/13    2/2 
10. นายรัตน์ สนัตอรรณพ 7/7 13/13     
11. นายสมบติั กิจจาลกัษณ์** 4/4      
12. นายอนกุลู ตนัติมาสน์ 7/7 13/13    2/2 

 
หมายเหต ุ     * นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 
          ** นายสมบติั กิจจาลกัษณ์ ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558  

  5.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยในปี 2558 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 
สําหรับประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการโดยรวมทัง้คณะ เพ่ือนําผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ     
ฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร สรุปได้ดงันี ้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการอยูใ่นเกณฑ์ดี มีความเหมาะสม
กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอ และทําหน้าท่ีโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ชดุยอ่ยอีกจํานวน 5 คณะ คือ  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีช่วยในการกํากบัดแูลกิจการ รวมทัง้การพิจารณาความเหมาะสม ความ
สมเหตสุมผลของการทํารายการตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  
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 2. คณะกรรมการ  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการสรรหา
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่  

 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้การบริหารความเส่ียงด้วย  

 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าท่ีกําหนดแนวทางและนโยบายการ
ดําเนินงานด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท  

 5. คณะกรรมการบริหาร ทําหน้าท่ีในการดูแลและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายบริหารและดําเนินการอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยคณะกรรมการได้ให้ความสําคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเร่ืองสําคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท การทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทพร้อมทัง้ดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายตา่งๆ การพิจารณา
ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจและดแูลให้มีการปฏิบติัตาม พร้อมกนันีค้ณะกรรมการได้มีการกําหนดนโยบายเพ่ือดแูลไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับรายการเก่ียวโยงกันและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์คณะกรรมการได้
ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว้โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นสําคญั พร้อมกนันีค้ณะกรรมการยงัได้
ทบทวนระบบควบคมุภายในอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า มีระบบภายในท่ีดีพอ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ี
เหมาะสม รวมถงึการติดตามดแูลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3)  การประชุมคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า การประชมุคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งกําหนดการ
ประชมุพร้อมระเบียบวาระประจําปีให้กรรมการได้รับทราบลว่งหน้า ซึง่ช่วยให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชมุได้ทกุ
ครัง้ โดยจํานวนครัง้ของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   และสามารถกํากบัดแูลให้บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จ นอกจากนัน้กรรมการจะได้รับเอกสาร
ประกอบการประชมุลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูเพ่ือเตรียมตวัเข้าประชมุซึง่ในเอกสารประกอบการประชมุ
จะมีข้อมลูอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอข้อมลูท่ีจําเป็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้อํานวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทกุคน และไม่ถกูครอบงําโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสําคญั
อยา่งเตม็ท่ีในท่ีประชมุ 

4)  การทาํหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทําหน้าท่ีของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการเตรียมตวัและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ และเข้าประชุมอย่างสม่ําเสมอ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็น      
อย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความสําคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ 
อยา่งเหมาะสม และยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหวา่งกนัโดยไมเ่กิดความขดัแย้ง 
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5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นวา่ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกบั
กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถขอ
คําแนะนําจากกรรมการได้เม่ือจําเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ อีกทัง้
คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ีการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการไม่
เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 
 
6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวท่ีสําคัญเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ และเม่ือมีกรรมการใหม ่
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป เพ่ือให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ และคณะกรรมการได้มีการกําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่ง เพ่ือให้การทําหน้าท่ีในตําแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง  

โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

  2. เลขานกุารบริษัท จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคน สําหรับ
ประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการโดยรวมทัง้คณะ  

  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  สรุปและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
รับทราบและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้      

6.  การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

                    ประธานกรรมการบริษัท ได้จดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทกุท่าน โดยดําเนินการตัง้แต่ปี 
2556 เป็นต้นไป ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด เพ่ือนํามาใช้ในการพิจารณากําหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการปฏิบติังานของกรรมการบริษัทตอ่ไป ทัง้นีผ้ลการประเมินแบ่งตามหวัข้อ  6 หวัข้อ 
ได้แก่ คณุสมบติัของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน 
ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานกํากบัดแูลกําหนด 

  2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการทุกรายให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัท สําหรับประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการเป็นรายบคุคล  
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  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท       
เพ่ือรับทราบและดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้     

7.  การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําผลประเมินมาใช้ในการพิจารณา
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ทัง้นี ้     
ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการ
พฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยความเหน็ของกรรมการสรุปตามหวัข้อได้ดงันี ้  

 1)  โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชดุย่อยทกุคน
เห็นว่า จํานวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การทํา
หน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอท่ีจะช่วยให้การทําหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพ 

 2)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผลประเมิน
ของคณะกรรมการชดุยอ่ย ดงันี ้

  -   คณะกรรมการบริหาร  :  มีการให้แนวนโยบาย กํากับดูแล ให้คําแนะนํา คําปรึกษาแก่กรรมการ    
ผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายบริหาร การกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและ
แผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้สําหรับโครงการใหม่ๆ    
และการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ  :  มีการดูแลให้การจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง 
โดยทัว่ไป การกํากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
การพิจารณาให้การทํารายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดําเนินการตามกระบวนการท่ี   
กําหนดไว้และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท การกํากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง การเสนอแต่งตัง้ กําหนดค่าตอบแทน และ
ประเมินผลผู้สอบบญัชีอยา่งเหมาะสม 

-  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  :  มีการกําหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มี       
ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
การกําหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือนําเสนอผู้ ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบติังานของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่
ให้สอดคล้องกบัผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง 
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-  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  :   มีการศกึษาและติดตามความเคล่ือนไหว แนวโน้ม
การปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี การพฒันาและเสนอแนะนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท การพิจารณานโยบาย
และแผนงานเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง การดแูลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท 
กลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียง การรายงานความเส่ียงและการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการบริษัท  

  -   คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  :  มีการศึกษาและติดตามความเคล่ือนไหว     
รวมถงึติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม การพฒันาและเสนอแนะนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท  การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวท่ีสําคัญเก่ียวกับด้านสิ่งแวดล้อมการ
เปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณากําหนดนโยบายและแผนงานสําหรับการดําเนินงานด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 3)  การประชุมคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการได้รับทราบกําหนดการประชุม
คณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ทุกครัง้ จํานวนครัง้ของการประชุม
คณะกรรมการมีความเหมาะสมท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกํากับดูแลให้
บริษัทดําเนินธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จ วาระการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบติั
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูเพ่ือ
เตรียมตวัเข้าประชุม ข้อมลูในเอกสารการประชุมเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูท่ี
จําเป็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตดัสนิใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอือ้อํานวยให้เกิด
การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถกูครอบงําโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถ
อภิปรายปัญหาสําคญัอยา่งเตม็ท่ีในการประชมุคณะกรรมการ  

 4)  การทําหน้าท่ีของกรรมการ  :  ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตวัและศกึษาข้อมลู อยา่ง
เพียงพอมาก่อนการประชมุคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจลงมติ ไม่ถกูโน้มน้าวโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมี
ความสําคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นท่ีไม่สําคญั และกรรมการ
ยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหวา่งกนั โดยไมเ่กิดความขดัแย้ง  

 5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับกรรมการ  
ผู้ จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสมัพันธ์ท่ีดีกับฝ่ายจัดการ กรรมการผู้ จัดการใหญ่สามารถขอ
คําแนะนําจากกรรมการได้เม่ือจําเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตาม
แผนการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีกําหนด 

 6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท  อย่าง
เพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมลูหรือติดตามข่าวท่ีสําคญัเก่ียวกับ
ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม การเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขนั ซึง่จะช่วยให้การปฏิบติัหน้าท่ี
กรรมการมีประสิทธิภาพ กรรมการได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตวัและ
ศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอมาก่อนการประชมุคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการ อย่างสม่ําเสมอ กรรมการ
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แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ และมีอิสระในการตดัสินใจลงมติ ไม่
ถกูโน้มน้าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่า
ประเด็นใดมีความสําคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นท่ีไม่สําคญั 
และกรรมการยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหวา่งกนั โดยไมเ่กิดความขดัแย้ง 
 โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้
 1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทําแบบประเมินผลตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
 2. เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยและ
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 3. เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชดุย่อย
ตอ่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและ
ดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้   

8.  การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ได้จดัทําการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ทกุปี โดยดําเนินการต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2555 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนด และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมสําหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาเหน็ชอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่เป็น 3 หมวด ดงันี ้
  หมวดท่ี 1 :   ความสําเร็จของเปา้หมายเชิงธุรกิจ 

 หมวดท่ี 2 :  การวดัผลการปฏิบติังาน ซึง่ประกอบด้วย 
      1)  ความเป็นผู้ นํา 
      2)  การกําหนดกลยทุธ์ 
      3)  การปฏิบติัตามกลยทุธ์  

  4)  การวางแผนและผลปฏิบติัทางการเงิน 
      5)  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      6)  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
      7)  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
      8)  การสืบทอดตําแหน่ง 
      9)  ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
     10)  คณุลกัษณะสว่นตวั 

 หมวดท่ี 3 :  การพฒันา CEO 

9.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  โดยสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความ
รับ ผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ท่ี เป็นประธาน  ห รือสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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เป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง  ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดียวกัน
และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบติัท่ีต้องการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ : 

บริษัทได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ทัง้ในระยะสัน้
และระยาว โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแตล่ะปี  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้ บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัท และผลประเมิน
การปฏิบติังานของผู้บริหารแตล่ะคน 

        

10.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

-  การอบรมสาํหรับกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูให้ความสําคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ 

หรือพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทสว่นใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) แล้ว ได้แก่ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program  

ทัง้นี ้บริษัทยงัได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ตามท่ี IOD และสถาบันอ่ืนๆ   
จดัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2558 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร วนั เดือน ปี หลกัสตูร / โดย 

นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 12 พ.ย.2558 Assertive Leadership ภาวะผู้ นํา : สูก่ารยกระดบัผลประกอบการ /
สถาบนัวิทยาการจดัการ 

นายอนกุลู ตนัติมาสน์ 19 ม.ค. 2558 การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ รุ่นท่ี 1 /
สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

 24 ก.พ. 2558 มิติใหมข่องการรายงานข้อมลูทางการเงินในโลกยคุดิจิตอล /  
สภาวิชาชีพบญัชีฯ 

 15 มี.ค. 2558 สานพลงันกักิจในการมีสว่นร่วมและรับฟังความคิดเหน็ตอ่การยกร่าง
รัฐธรรมนญู / คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนญู 

 19 มี.ค. 2558 ปัญหาและอปุสรรคตอ่การพฒันาระบบอนญุาโตตลุาการ /  
สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

 21 พ.ค. 2558 Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG19/2015) /  
THAI INSTITUE OF DIRECTORS 

 24 ก.ค. 2558 SAP Info Day Session for CH.Karnchang Group / SAP 
นายวรพจน์  อชุไุพบลูย์วงศ์ 9 ต.ค. 2558 AEC ผลกระทบตอ่ภาษีสรรพากร /  

บริษัท เอน็ วาย ซี แมนเนจเมนท์ จํากดั 
 18 ธ.ค. 2558 สญัญาก่อสร้างตามสญัญามาตรฐานของ International Federation 
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of Consulting Engineers (FIDIC) /  
บริษัท ท่ีปรึษากฎหมายแชนด์เลอ่ร์และทองเอก จํากดั 

นายสทิธิเดช  ตรีวิศวเวทย์ 23 พ.ค. 2558 พฒันางาน พฒันาจิต เพ่ือชีวิตสมดลุ / 
บริษัท ช.การช่าง จํากดั (มหาชน) 

 
-  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้เข้ามาใหม ่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้เลขานกุารบริษัท เข้าพบกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ โดยจดัให้มีการประชมุร่วมกนักบักรรมการ และ/หรือผู้บริหาร 
และ/หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม พร้อมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อมลูสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 
เช่น ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการ
กํากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท กําหนดการประชมุคณะกรรมการทัง้ปี พร้อมกนันี ้
บริษัทยงัได้จดัให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่ตามข้อเสนอแนะของสํานกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

11.  แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการได้กําหนดแผนในการทดแทนตําแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับริหาร และตําแหน่ง
งานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทจัดให้มีการ
เตรียมความพร้อมสําหรับบคุคลท่ีเป็น Successor ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจําเป็นตามตําแหน่งงาน     
        สําหรับผู้บริหารท่ีได้รับการกําหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมด้วย
คณุสมบติัและประสบการณ์การทํางานในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และเข้ารับ
การอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจําเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปฏิบติัหน้าท่ีในตําแหน่งท่ีสงูขึน้ไปใน
อนาคต และเพ่ือให้มีการสง่มอบงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน และการบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง 
         สําหรับการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยมีการจดัสรร 
ควบคุม ติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ี
กําหนด มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มาตรฐานการปฏิบติังาน การพฒันาบคุลากร และการส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและผลการ
ปฏิบติังาน 


