บริ ษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน)

การกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีการบริ หารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เป็ นผลให้ บริ ษัทได้ รับการประเมินการกากับ
ดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 บริ ษัทได้ รับการประเมินจากหน่วยงานที่กากับดูแล และจาก
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย อยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม+สมควรเป็ นตัวอย่าง”
- ผลการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2560 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใ่ นระดับ “ดีเลิศ”
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย โดยกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตาม
นโยบายอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งบริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทบนเว็บไซต์ เพื่อการสื่อสาร
ภายนอกองค์กร และเผยแพร่ เพื่อการสื่อสารให้ พนักงานในองค์กรรับทราบการกากับดูแลกิจการของบริ ษัท และส่งเสริ มให้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ในปี 2560 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ออกหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับ
บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่ ง ได้ วางหลั ก ปฏิ บั ติ ส าหรั บ
คณะกรรมการ 8 ข้ อหลัก คือ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
3. เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการบริ ษัท นาไปปรับใช้ ในการกากับดูแลให้ กิจการมีผลประกอบการที่ดีใน
ระยะยาว น่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ กิจการอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ได้ พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้ นาหลักปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ ตามที่เหมาะสมกับบริ บทธุรกิจของบริ ษัท ให้
ได้ มากที่สดุ และกาหนดแนวปฏิบตั ิเพิ่มเติม ที่บริ ษัทควรจะดาเนินการแก้ ไขปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริ ษัท
และให้ คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนา CG Code ไปปรับใช้ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีการใช้ สิทธิและมีหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน ทัง้ ผู้ลงทุนสถาบันหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นเจ้ าของบริ ษัทตามแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นที่ยอมรับ กล่าวคือ
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิ ตามที่กฎหมายกาหนด โดยไม่
กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
กากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
กัน มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
3) บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ดูแลผู้มีส่วนได้ เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสีย
และกาหนดมาตรการชดเชยกรณีผ้ มู ีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มีกระบวนการส่งเสริมให้ เกิด
ความร่ วมมือระหว่างบริ ษัทกับผู้มีส่วนได้ เสียเพื่อสร้ างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของ
บริ ษัท มีการกาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท หรื อการให้
สิ่งของใดๆ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
พร้ อมทังดู
้ แลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และเป็ น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการปฏิ บตั ิ
ตามจรรยาบรรณบริษัท
ในปี 2560 บริษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
ความเป็ นเจ้ าของ ซึ่งควบคุมบริ ษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริ ษัทที่แต่งตัง้ เข้ ามา และมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริ ษัท บริ ษัทจึงได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตน และได้ รับการคุ้มครองสิทธิ ขัน้ พืน้ ฐาน
โดยดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูล ข่าวสารของบริ ษัทที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิ การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิ การแสดงความคิดเห็นและ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่ วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เช่น การจัดสรรเงินกาไร การเลือกตังกรรมการ
้
การ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และการอนุมตั ิธุรกรรมที่สาคัญ ที่มีผล
ต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ ไว้ ชดั เจนว่า
บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน โดยบริ ษัทจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือ
หุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
1. บริ ษัทได้ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
เป็ นผู้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกราย เป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 21
วัน โดยหนังสือนัด ประชุม มี ร ายละเอี ย ดอย่างครบถ้ วน ทัง้ ข้ อมูลวัน เวลา สถานที่ แ ละวาระการประชุม พร้ อมทัง้ ระบุ
วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบถึงเรื่ อง
ที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็ นปั จจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้ าร่ วมประชุม พร้ อมทัง้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้ าก่อนการประชุม โดยบริ ษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้ องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้
กาหนดล่วงหน้ าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ถือว่าเป็ นการไม่เป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ มาเข้ าร่วมประชุม
2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริ ษัทนาเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
เป็ นประจาทุกปี พร้ อมทัง้ นาเสนอถึงนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ การให้ ค่าตอบแทนสาหรั บ
กรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้ วย
3. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นลงคะแนนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้ อย่างแท้ จริง
4. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้ ง
ให้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมแจ้ งหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการรับเรื่ องที่เสนอมานันไว้
้ อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อ
กรรมการล่วงหน้ าได้ โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอคาถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศแจ้ งให้ ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และแจ้ งผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคาถามต่อเลขานุการบริ ษัทล่วงหน้ าได้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทาหน้ าที่ ประธานในที่ประชุม ได้
เปิ ดโอกาสและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและตังค
้ าถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องต่อที่ประชุม โดยให้ แสดงความเห็น
หรื อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดาเนินการประชุมภายหลังจบการรายงานหรื อนาเสนอในแต่ละ
วาระการประชุม หรื อแสดงความเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลังจากที่
ประชุมดาเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ ว
6. บริ ษัทมีนโยบายอานวยความสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดให้ มีการลงทะเบียนล่วงหน้ า
7. บริ ษัทมีการนาเทคโนโลยีระบบบาร์ โค้ ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท อินเวนท์เทค
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด มาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยน การลงคะแนน และการนับคะแนนและแสดงผล
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยา
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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8. บริ ษัทได้ จดั ให้ บริ ษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบุคคลที่เป็ นอิสระซึง่ เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้ อย 2 คน
ทาหน้ าที่พยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับ โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะ
ประธานที่ประชุมได้ แนะนาผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมและจัดให้ มีการบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ใน
การแสดงผลมติต่อที่ประชุมจะแสดงผลทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย สาหรับผลการตรวจนับคะแนน
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้ เปิ ดเผยมติพร้ อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม
9. หนัง สื อ นัด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น บริ ษั ท ได้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดในวาระการประชุ ม ต่ า งๆ ไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
ประกอบด้ วย
9.1

วาระพิจารณาแต่งตังกรรมการ
้
มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน
จานวนบริ ษัท จดทะเบียนและบริ ษัททั่วไปที่ดารงตาแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรื อกรรมการอิสระ รวมทังข้
้ อมูลการ
เข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และจานวนวาระ/ปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท
9.2 วาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สงั กัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จานวนปี ที่สอบบัญชี ให้ บริ ษัท รวมทัง้ ประเด็น
เกี่ยวกับความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไว้ อย่างชัดเจน
9.3 วาระพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล มีการแจ้ งนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท อัตราเงินปั น
ผลที่เสนอจ่าย พร้ อมเหตุผลและข้ อมูลประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้ งดการจ่ายเงินปั นผล
9.4 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดง
ความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้ อย่างชัดเจน
10. บริ ษัทจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสาคัญในเรื่ องต่างๆ
ดังต่อไปนี ้
10.1 บันทึกการชี แ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนน โดยแจ้ งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้ บัตร
ลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม
10.2 บัน ทึ ก ประเด็ น ค าถามค าตอบที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถาม หรื อ เสนอความคิ ด เห็ น ใน
วาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมได้ รับทราบ
10.3 บันทึกมติที่ประชุมไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังบั
้ นทึกจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ทังที
้ ่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
10.4 บันทึกรายชื่อ พร้ อมตาแหน่งของกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อให้
สามารถตรวจสอบถึงการมีสว่ นร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์ ฯ และเว็บไซต์ ของบริ ษัท
ภายในวัน ท าการถัด ไป และเผยแพร่ ร ายงานการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ฉบับ สมบูร ณ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.chkarnchang.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้ อมูลดังกล่าวได้ โดย ไม่ต้องรอถึง
การประชุมครัง้ ต่อไป และได้ จดั ทาวีดิทศั น์บรรยากาศการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้
เข้ าร่วมประชุมหรื อผู้ที่สนใจข้ อมูลของบริ ษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการประชุมนอกเหนือจากที่บนั ทึกในรายงานการ
ประชุม โดยบริษัทได้ เปิ ดเผยวีดิทศั น์ดงั กล่าวไว้ บนเว็บไซต์จนถึงการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
11. ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ยง ประธานกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บ ริ หารสูงสุด) รวมทังผู
้ ้ สอบ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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บัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ เพื่อร่ วมตอบข้ อซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้ อง
12. บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นอย่างมาก โดยเน้ นเรื่ องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้
ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น อีกทังเป็
้ นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริ ษัทจึงได้ ใช้ ที่ทาการของบริ ษัท
เป็ นสถานที่ประชุม ซึ่งตังอยู
้ ่เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร
และเป็ นบริ เวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้ เคียงกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน หรื อใกล้ จดุ ขึ ้นลงทางด่วน โดยมีการจัดรถตู้รับ-ส่ง
จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดิน และจัดสถานที่จอดรถให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
13. บริ ษัทเปิ ดเผยโครงสร้ างการถือหุ้นในบริ ษัท และในบริ ษัทย่อยไว้ อย่างชัดเจน โปร่ งใส และตรวจสอบได้
และไม่มีการถือหุ้นไขว้ ในกลุม่ ของบริษัท
14. บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้ อยละ 40 โดยคณะกรรมการของ
บริษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ วของบริษัท
15. บริษัทมีสดั ส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้ อยละ 5
16. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่ องการซื ้อหุ้นคืน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
17. บริ ษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
บริษัทหรื อผู้ถือหุ้นรายอื่น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ น
ธรรม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็ นการปกป้ องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริ ษัทจึงมี
มาตรการต่างๆ ดังนี ้
1. บริ ษัทให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทัง้ นีเ้ พื่อความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสีย งที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง
2. บริ ษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถมีสว่ นร่ วมในการบริ หารงานบริ ษัท โดยเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทก่อนวั นประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ ประกาศแจ้ งรายละเอียดพร้ อม
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ อย่างละเอียดชัดเจนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นเวลา 4 เดือน ทังนี
้ เ้ พื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้นส่วนน้ อ ยในการใช้ สิทธิ เสนอเรื่ องที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตังกรรมการที
้
่เป็ นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้
3. บริ ษั ท ก าหนดแนวทางการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อมูล ภายในของบริ ษั ท เป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร ตามมติ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทถือเป็ นนโยบายสาคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ ในรายงานประจาปี และคู่มือจรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมทางธุรกิจ นาแจกและเผยแพร่ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกคนได้ รับทราบและปฏิ บัติตาม
พร้ อมนาข้ อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ช่องทางที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ าถึงได้
กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัท มีแนวทางปฏิบตั ิที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทรวมทังรายงานการเปลี
้
่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ที่มีการซื ้อ ขาย โอน
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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หรื อรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการหลังจากวันที่ซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี ้กรรมการ
และผู้บริ หารยังได้ รับทราบหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนด รวมถึงบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกาหนดแนวทางการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดยบริ ษัทได้ กาหนดห้ ามผู้บริ หารที่ได้ รับทราบข้ อมูลภายใน กระทาการใดๆ
ซึ่งเป็ นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท โดยในทุกปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทใช้ ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด
4. บริษัทเปิ ดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่เข้ าข่ายต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อขอ
อนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิ ดเผยชื่อและความสัมพันธ์ ของบุคคลที่
เกี่ยวโยง นโยบายการกาหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีสว่ นได้ เสียกับวาระที่จะ
พิจารณาเข้ าร่วมประชุมหรื อออกเสียงในวาระนัน้ โดยฝ่ ายบริ หารจะแจ้ งกรรมการและผู้บริ หารซึง่ ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่ วม
ประชุม หรื อออกเสียงในวาระนัน้ ๆ ทราบเป็ นการล่วงหน้ า ทัง้ นี ้ การพิจารณาว่าบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันและผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้ เสียซึ่งกรรมการและผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที่ จดั ทาและเปิ ดเผยรายงาน
ดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หาร
จัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสีย
5. บริ ษัทได้ เปิ ดเผยว่ารายการระหว่างกันได้ กระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุ รกิจ
การค้ า ซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้ งรายการ
เกี่ยวโยงดังกล่าวผ่านช่องทางการแจ้ งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัทยังได้ เปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ไว้ ในรายงานประจาปี ของบริษัท
6. บริ ษัทไม่มีโครงสร้ างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้ งของ
ผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้ างการถือหุ้นและระดับของการทารายการระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณา
จากรายได้ และรายจ่ายของบริ ษัทจากการทาธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายได้ รวมและรายจ่ายรวม ทังนี
้ ้จะพิจารณาระดับ
ของการทารายการไม่วา่ จะเป็ นรายได้ หรื อรายจ่าย ซึง่ ต้ องน้ อยกว่าร้ อยละ 25 ยกเว้ นกรณีที่เป็ นการทารายการตามปกติธุรกิจ
และกรณีที่เป็ นการทาธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรื อบริษัทร่วมที่ไม่มีผ้ เู กี่ยวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10%
7. บริ ษัทอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถใช้ สิทธิ ออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริ ษัทได้ เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
เพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันที่กาหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน
8. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ ระบุถึงรายละเอียด เอกสาร และหลักฐานที่
ใช้ ในการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน พร้ อมทังแนะน
้
าขันตอนที
้
่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดเตรี ยมได้
อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
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9. ข้ อกาหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ ด้วยตนเองนัน้ บริ ษัทมิได้ กาหนด
กฎเกณฑ์ หรื อเงื่ อนไขใดที่ก่อให้ เกิ ดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียง
กาหนดให้ รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านัน้ เพื่อเป็ นการยืนยันว่าได้ มีการใช้ สิทธิและมอบ
สิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ที่พงึ ปฏิบตั ิ
10. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุมอย่างน้ อย 21 วัน
11. บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมพร้ อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์
บนเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
12. บริ ษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ให้ กบั ผู้ถือหุ้นชาวไทย
และเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ต่ า งชาติ บริ ษั ท ได้ จัด ท าหนัง สื อ นัด ประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ฉบับภาษาอังกฤษให้ กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้ รับเอกสารอย่างครบถ้ วน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
13. บริ ษัทไม่มีนโยบายให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้ ก้ ยู ืมเงิน หรื อการค ้าประกันสินเชื่อ ให้ กบั
บริ ษัทที่ไม่ใช่บริ ษัทย่อยของบริ ษัทยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการให้ ก้ ูยืมหรื อค ้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็ นไปตาม
สัญญาร่วมทุน
14. ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่มีการทารายการซื ้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงาน
และผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก ได้ แก่ ลูกค้ า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้ าหนี ้ ชุมชน สังคม ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ได้ รับการคุ้มครองและดูแลเป็ นอย่างดี
ตามข้ อกาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากบริ ษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่างๆ ซึ่งจะสร้ างความสามารถในการแข่งขันและสร้ างกาไรให้ กบั บริ ษัท ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้ างความสาเร็ จในระยะยาวของ
บริ ษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการว่า บริ ษัทจะดูแลผู้มีสว่ นได้ เสียตามสิทธิ
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย และกาหนดมาตรการชดเชยกรณี
ผู้มีสว่ นได้ เสียได้ รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ โดยแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัทเป็ นดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยรวม
- บริหารกิจการของบริษัทให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า มัน่ คง และก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
- จัดการดูแลไม่ให้ ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทสูญค่า หรื อสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
- เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่
เป็ นจริ งอย่างครบถ้ วนเพี ยงพอ สม่ าเสมอ ทั นเวลา และแสดงให้ เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินที่แท้ จริ งของบริษัท
- บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมกันนี ้บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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ประจาปี โดยบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ทังก่
้ อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ใช้ สิทธิออกเสียงในการประชุมได้ โดยเท่าเทียมกัน
2. คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
- บริษัทปฏิบตั ิต่อคูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด
ของบริษัท และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
- เงื่อนไขการคัดเลือกคูค่ ้ า มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่ได้ รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้ คคู่ ้ ารายใดรายหนึง่
เข้ าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- ใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
- จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้ วน มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ปอ้ งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
- จ่ายเงินคูค่ ้ าให้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ า และ/
หรื อเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
- ไม่แ สวงหาข้ อมูลที่ เป็ นความลับของคู่ค้าด้ วยวิธีการที่ไ ม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ แก่
กรรมการและพนักงานของคูแ่ ข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คคู่ ้ าโดยปราศจากข้ อมูลแห่งความจริง
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามพันธะสัญญา
- ให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง รายงานที่ถกู ต้ อง การเจรจาแก้ ปัญหาและหาทางออกตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจ
- ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพันและหนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้น ใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อมีเหตุทาให้ ผิดนัดชาระหนี ้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดย
ไม่ปกปิ ดข้ อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่แก้ ไขโดยใช้ หลักความสมเหตุสมผล
- บริหารจัดการเงินทุนให้ มีโครงสร้ างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมัน่
ต่อเจ้ าหนี ้
- มุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับเจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
3. ลูกค้ า
- บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้ าอย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม มีทศั นคติที่ดี
และให้ ความสาคัญต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความเต็มใจ กระตือรื อร้ น มีนา้ ใจ สุภาพอ่อนโยนและรักษา
ความลับของลูกค้ า โดยไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อลูกค้ าทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ
- ส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม
- ให้ ข้อมูล ข่าวสาร และคาแนะนาที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับสินค้ าการ
บริการ
- ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้
ลูกค้ าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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- มีกระบวนการที่ให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัยของสินค้ าและบริ การ รวมทังความ
้
รวดเร็ วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดาเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ ลูกค้ าได้ รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว
4. คูแ่ ข่ง
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่งอย่างชัดเจนและเป็ นรูปธรรม อย่างมีจริยธรรม
โปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
- บริ ษั ท มี น โยบายเสรี ท างการค้ า และบริ ษั ท เชื่ อ ว่ า การมี คู่แ ข่ ง เป็ น เรื่ อ งดี เ พราะจะท า ให้ เ กิ ด การพัฒ นาทัง้
มาตรฐานการบริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลูกค้ า
- ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบการแข่งขันที่ดี
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายและปราศจากข้ อมูลความจริง
- ไม่เข้ าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม
5. ผู้มีสว่ นได้ เสียทางธุรกิจ
- บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ อย่างชัดเจนเพื่อป้องกั นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้
6. พนักงาน
- บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางานแก่พนักงาน รวมถึงการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทางานได้ อ ย่าง
มีความสุข โดยมีบริการห้ องออกกาลังกาย มีแข่งขันกีฬาประจาปี เพื่อสร้ างสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดี
- บริษัทตระหนักเป็ นอย่างยิ่งถึงความสาคัญของพนักงาน และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ บริษัทสรรหาและว่าจ้ าง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเข้ ามาปฏิบตั ิงาน และสัมพันธ์ กบั ความต้ องการและการ
เติบโตของบริษัท โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่องให้ มีความสามารถในระดับสูง
- บริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ กับ
พนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ตลอดจน
จัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น การจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ สิทธิในการเข้ ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทกาหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรื อบิดามารดาของพนักงาน หรื อ
คู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้ มีการตรวจสุขภาพประจาปี การจัดกิจกรรม 5 ส. และการจัดให้ มีสถานที่ออกกาลัง
กาย เป็ นต้ น
- บริ ษัทให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิ่งโดยได้ จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่ชดั เจน ส่งเสริ ม
ให้ พนักงานทุกระดับชัน้ ตังแต่
้ ระดับพนักงานจนถึงผู้บริ หารระดับสูง ให้ ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาให้ มีความรู้
ความสามารถทังทางทฤษฎี
้
และทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ เกิดทักษะในการทางาน รวมทังการจ้
้
างงานในเงื่อนไขที่ยตุ ิธรรม
เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้ องกับกฎหมายแรงงาน
- การให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการทางาน ด้ วยการนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็ นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และมีการ
วัดผลการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนกาหนดเป็ นดัชนีชี ้วัดผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่สาคัญประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงาน เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กบั กิจการและสอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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- การสร้ างบรรยากาศการทางานแบบมีสว่ นร่วมและการทางานเป็ นทีม โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
- บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และแนวปฏิบตั ิที่
ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบตั ิ การให้ โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้ างงานของสตรี ผู้พิการ กลุม่ ผู้ด้อยโอกาส เยาวชน
ผู้สงู อายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุม่ และร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยในปี 2560 บริ ษัทไม่ได้ รับการ
ร้ องเรี ยนเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
- การกากับดูแลให้ พนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บพนักงานอย่างเคร่ งครัด รวมถึง
การให้ คาแนะนาแก่พนักงานเพื่อไม่ให้ มีการกระทาผิดกฎหมาย โดยบริ ษัทกากับดูแลให้ พนักงานมีการใช้ สินค้ าถูก
กฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนส่งเสริ มให้ ใช้ แนวทางการดาเนินงาน
และปฏิบตั ิหน้ าที่โดยสุจริตไม่เกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เพื่อผลประโยชน์และความสาเร็จของบริษัท
7. สังคมและส่วนรวม
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้ อย่างชัดเจนเป็ นรูปธรรม และเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิ บัติ โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวม และไม่ ก ระท าการใดๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่ อ ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และประโยชน์สาธารณะ
- ส่งเสริมและปลูกฝังให้ เกิดจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงานทุกระดับ
- ไม่กระทาการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
8. ชุมชน
- บริ ษัทถือว่าชุมชนเป็ นส่วนหนึ่งที่บริ ษัทต้ องดูแลและอานวยความสะดวก บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นการส่งเสริ มกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้ อมเพื่อเป็ นการตอบแทนสังคม จึงมีนโยบายให้ การ
สนับสนุนและมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับ
ต่างๆ
- ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้ องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่
ของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
- บริ ษั ท ก าหนดให้ มี ม าตรการป้อ งกัน /แก้ ไ ข เมื่ อ เกิ ด ผลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มและชุม ชนอัน เนื่ อ งมาจากการ
ดาเนินงานของบริษัท
9. สิ่งแวดล้ อม
- คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานการคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งมัน่ จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้ อกาหนดต่างๆ รวมทังการยึ
้
ดแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
และพร้ อมที่จะดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมภายในองค์กรอย่างจริ งจังและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สดุ และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
น้ อยที่สดุ รวมถึงการให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม และการเข้ าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ การดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และสะท้ อนความยัง่ ยืนของ
ธุรกิจต่อไป
- พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมในทุกกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบตั ิ และการประเมินผลอย่างชัดเจน
- ให้ การสนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม รวมทังด
้ าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือกับพนักงาน
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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ลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์และความเข้ าใจอันดีตอ่ การ
จัดการสิง่ แวดล้ อมของบริษัท
- มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชน อันเป็ นผล
มาจากการดาเนินงานของบริษัท
- ส่งเสริมให้ พนักงานบริษัทมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมภายใต้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการฝึ กอบรมและให้ ความรู้
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียนภายในต่อพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะด้ านสิง่ แวดล้ อม
- มีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและแผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบการรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่ การดาเนินงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงานของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และรายงานประจาปี ของบริษัท
10. บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เพื่อเป็ นการเคารพสิทธิ มนุษยชน
ซึง่ เป็ นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร อันจะมีสว่ นสาคัญในการสร้ างคุณภาพ และผลงานโดยรวมของบริ ษัท ทังนี
้ ้
บริษัทได้ มงุ่ มัน่ ที่จะดูแลพนักงาน ดังนี ้
1. การดูแลด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพืน้ ฐานตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัท
มุ่งมั่นที่ จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการ
เทียบเคียงกับสภาพตลาดโดยรวมอย่างสม่าเสมอ
2. การพัฒนาบุค ลากร บริ ษั ทมี นโยบายพัฒ นาบุค ลากร ด้ วยการสร้ างความพึง พอใจ ทัง้ ในด้ า น
ผลตอบแทนและบรรยากาศในการทางาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้ องการของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
11. บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ เพื่อเป็ น
การป้องกันปั ญหาที่อาจทาให้ บริษัทเสียหาย หรื อเสียชื่อเสียง โดยห้ ามผู้บริ หารและพนักงาน นาซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้
และห้ ามคัดลอกซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ์มาใช้ ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนๆ
ั ้ และให้ พนักงาน
ทุกคนมีหน้ าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท และไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทไปใช้
หรื อให้ บคุ คลอื่นใช้ โดยมิได้ รับอนุญาต รวมถึงมีนโยบายห้ ามการดาเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. พนักงานทุกคน มีหน้ าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทเพื่อมิ
ให้ ข้อมูลเหล่านัน้ รั่ วไหล และต้ องไม่นาทรั พย์ สินทางปั ญญาประเภทต่างๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้ รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้ องเคารพและให้ เกียรติต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น และไม่นาผลงานอันมี
ทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนของผลงานไปใช้ โดยที่ไม่ได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของผลงาน
12. บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท หรื อ
การให้ สิ่งของใดๆ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ อ งกับองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท
โดยกาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิในการป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาทุจริ ต และความไม่เป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น
มีการปฏิบตั ิตามข้ อห้ าม แผนงาน หรื อมาตรการในการควบคุมภายใน จริ ยธรรมและการกากับการปฏิบตั ิงาน ซึ่งถือเป็ นหน้ าที่ของ
พนักงานทุกคนและทุกระดับในบริ ษัท และมีการควบคุมดูแลด้ านจรรยาบรรณ จริ ยธรรมและแผนงานหรื อมาตรการในการกากับการ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตและให้ สินบน รวมถึงอานาจหน้ าที่ในการรายงานเรื่ องต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตาม
ตรวจสอบอิสระขององค์กร นอกจากนีย้ งั มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต และได้ กาหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ ย วกับ การก ากับ ดูแ ลและควบคุม เพื่ อ ป้อ งกัน และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุจ ริ ต รวมถึ ง แนวทางในการติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต โดยได้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่ พนักงานเพื่อให้ ความรู้ เกี่ ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริตอย่างน้ อยปี ละครัง้ เป็ นประจาทุกปี
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการทุจริ ตคอรร์ รัปชั่นโดยกาหนดขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนรัดกุม และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิด
การทุจริตคอร์ รัปชัน่
13. บริ ษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ต โดยผ่านคณะทางานโครงการบริ หาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริ หาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หาร
ความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ และได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ดังนี ้
1. ห้ ามมิให้ พนักงานให้ หรื อเสนอที่จะให้ สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลภายนอก เช่น เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ นายหน้ า ตัวแทน คู่ค้า เป็ นต้ น ที่มีเจตนาชักนาให้ บคุ คลนั ้นกระทาหรื อละเว้ น การกระทา
อันใดเป็ นการผิดต่อกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของบุคคลนั น้ หรื อเพื่อแลกเปลี่ยน
กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
2. ห้ ามมิให้ พนักงานเรี ยกหรื อรับสิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผู้อื่นที่สอ่ ไปในทาง
จูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ
3. การดาเนินธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน ฯลฯ
ทั ้งภายในประเทศและต่า งประเทศ ต้ อ งด าเนิน ไปอย่า งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และถูก ต้ อ งตาม
กฎหมายทังกฎหมายของประเทศไทย
้
และกฎหมายของต่างประเทศที่บริ ษัทติดต่อธุรกิจด้ วย
4. การกระทาอันเป็ นการทุจริ ตต่อหน้ าที่ ถือเป็ นความผิดทางวินยั อย่างร้ ายแรง
14. บริ ษัท ได้ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับการติด ต่อสื่อ สารกับผู้มีส ่วนได้ เ สีย ทุก กลุ่ม เพื่อ การแลกเปลี่ย นข้ อมูล
ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟั งความคิดเห็น และคาแนะนาของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และในกรณีที่
ผู้ ม ีส ่ว นได้ เ สีย ไม่ไ ด้ ร ับ ความเป็ น ธรรมจากการปฏิบ ตั ิข องบริ ษ ัท สามารถติด ต่อ ร้ อ งเรี ย นต่อ บริ ษ ัท ได้ โ ดยตรงที่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรื อเลขานุการบริ ษัท หรื อ e-mail:
company_secretary@ch-karnchang.co.th ซึง่ ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้ องเรี ยนเข้ ามาแต่อย่างใด
15. บริ ษั ทได้ กาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการปกป้องพนักงานหรื อผู้แ จ้ งเบาะแส ในการกระทาผิด
โดยกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเอง
ได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะท
้ าให้ เกิดความไม่ปลอดภัยหรื อเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมี
การเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทาให้ องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้ าและชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ
2. ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิ ดเผยชื่อ -สกุล ที่อยู่
ภาพ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตวั ผู้แจ้ งได้
3. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ/คานึงถึงความปลอดภัย โดยได้ กาหนด
มาตรการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรี ยน และ/หรื อผู้ที่ให้ ข้อมูล และ/หรื อความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อ มูล โดยจะได้ รั บ ความคุ้ม ครองจากการปฏิ บัติ ที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรม เช่ น การเปลี่ ย นต าแหน่ ง งาน
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้ าง อันเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการร้ องเรี ยน
4. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม
16. บริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม บุคคลทัว่ ไป และพนักงานสามารถร้ องเรี ยนในกรณี
ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมหรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ ไข รวมถึง
มาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องเรี ยน และการแจ้ งผลการดาเนินการต่อผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นระบบและยุติธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีช่องทางการร้ องเรี ยนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ ดังนี ้
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรวบรวมข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรม
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรายงานข้ อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบสวนข้ อเท็จจริง เพื่อพิจารณา
การร้ องเรี ยน โดยแยกแยะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องออกเป็ นประเด็น ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการพัฒนา
ความรู้ การตรวจสอบข้ อเท็จจริง เป็ นต้ น
3. มาตรการดาเนินการ ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนาเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และกาหนด
มาตรการดาเนินการเพื่อระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
4. การรายงานผล ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที่แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบหากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผยตนเองใน
กรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ ให้ รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการบริษัททราบ
17. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะบริ ษัทมหาชนและบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ แ ละระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ อ อกโดยตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมี
การจัดทารายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้ แก่ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ ดี โดยมีการเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญที่ มีหรื ออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท หรื อต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้ลงทุนทัว่ ไปได้ รับทราบข่าวสารที่สาคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน
บริ ษัทมีแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย ได้ แก่ การเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริ ษัททังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น/ผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้ างการเป็ นเจ้ าของกิจการที่ตนเองเข้ าไปลงทุน และสิทธิของตนเอง
โดยเปรี ยบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริ ษัทมีการเปิ ดเผยโครงสร้ างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็ นข้ อมูลล่าสุดที่แสดงให้ ผ้ ูใช้ ข้อมูล
สามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ งอย่ างชัดเจน มีการเปิ ดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริ หารทังทางตรงและทางอ้
้
อม
รวมทังข้
้ อมูลโครงสร้ างของกลุม่ ธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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2. คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริ ษัทมีการดาเนินงานด้ วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพียงพอแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย พร้ อมทังดู
้ แลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ และ
ทุกฝ่ ายสามารถเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญของบริ ษัท นอกจากการเผยแพร่ ตามเกณฑ์ที่
กาหนดผ่ านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย บริ ษั ทยังทาการเผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.chkarnchang.co.th ซึ่งจัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ
56-1) นโยบายการกากับดูแลกิ จการ ข้ อมูลบริ ษัท ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริ หาร ข้ อมูลด้ านนักลงทุน
สัมพันธ์ ข้ อบังคับของบริ ษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดาเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปั นผล ตลอดจน
ข้ อมูลอื่นๆ เช่น การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยได้ มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถ
รับข้ อมูลข่าวสารได้ ทนั ต่อเหตุการณ์ เข้ าถึงโดยสะดวก และได้ รับประโยชน์มากที่สดุ
3. ในด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ทัว่ ถึง และทันเวลา โดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและนักลงทุน ทังข้
้ อมูลทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงาน
การเงิน ผลการดาเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปั นผล และข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของบริ ษัท โดยเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว สาหรั บผู้ลงทุ นและผู้ที่เกี่ ยวข้ องได้ ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึง่ จัดทาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทังนี
้ ้ ผู้สนใจข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้ อมูลได้ ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
คุณสวรรยา ตรี วิศวเวทย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2275-0026 ต่อ 2317 - 2319
การให้ ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็ นอีกหน้ าที่สาคัญของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เนื่องจากเป็ นการให้ ข้อมูลของบริ ษัทเผยแพร่ ไปสู่ผ้ ลู งทุนในรู ปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้ล งทุน เจ้ า หน้ า ที่ นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ จึง เป็ น ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล และสร้ างความเข้ า ใจที่ ถูก ต้ อ ง ตลอดจนความสัม พัน ธ์ อัน ดี ต่ อ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจทาการตรวจทานแก้ ไขบทวิเคราะห์ให้ ถูกต้ องได้ โดยไม่ก่อให้ เกิดการชี ้นาหรื อบิดเบือนบท
วิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรื อแก้ ไ ขเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งในอดีต หรื อที่ได้ เผยแพร่ สู่ สาธารณชนแล้ ว
จึงไม่จดั เป็ นการชี ้นาการลงทุน
นอกเหนือจากการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้ าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล ทาให้ สามารถพบปะและรับฟั งความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้ โดยตรง ตลอดจนสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ผู้
ลงทุนผ่านกิ จกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst Meeting การร่ วมออกบูธ ในงาน
ต่างๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผู้บริ หารระดับสูงในการมีส่วนร่ วมให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามต่อ
ผู้ลงทุนเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารได้ รับทราบความคิดเห็นและตระหนักถึงความต้ องการของผู้ลงทุนทังในประเทศ
้
และต่างประเทศด้ วย
ตนเอง ทังในระดั
้
บกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และเลขานุ การบริ ษัท สาหรับ
การสื่อสารภายในองค์กร แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ มีการจัดทารายงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวบรวมสรุ ปประเด็นคาถามและ
ความเห็นของผู้ลงทุนที่มีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื่อรายงานสรุปต่อผู้บริ หารเป็ นประจาทุกเดือน เพื่อเป็ นช่องทางการ
นาเสนอข้ อแนะนาที่ดีหรื อผลตอบรับจากผู้ลงทุนต่อผู้บริ หารเพื่อมาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป ซึง่ จากการดาเนินกิจกรรม
ในรู ปแบบต่างๆ รวมถึง ผลงานที่ ผ่านมาของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ทาให้ ในปี 2560 บริ ษัทได้ รับรางวัลประเภทบริ ษั ท
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จดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ประเภทบริ ษัทจดทะเบียนใน SET ที่มี
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้ านบาท ในงาน SET Awards 2017
4. บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคูก่ บั รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญในรายงานประจาปี
อย่างถูกต้ อง ทันเวลา และเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม
และจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี 2560
6. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายให้
กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการซื ้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
นอกเหนือจากการรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ของผู้บริ หารตามข้ อกาหนดของ ก.ล.ต.ในส่วนของผู้บริ หาร
คนอื่นตลอดจนพนักงานที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสาคัญของบริ ษัทซึง่ อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ การซื ้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในถือเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ลงทุนทัว่ ไป อาทิเช่น ข้ อมูลการเพิ่มทุน ลดทุน ข้ อมูลการจ่ายเงิน
ปั นผล ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัท ข้ อมูลการร่ วมลงทุน ฯลฯ บริ ษัทจึงป้องกันการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบุคคล
ภายใน โดยกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์ให้ สอดคล้ องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และ
บุคคลภายในควรละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อรอคอยจนกระทัง่ ประชาชนได้ รับข้ อมูลแล้ วและมีเวลาประเมินข้ อมูลนัน้
ตามสมควร
7. คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายในเรื่ องการรายงานการมี ส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร
โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ซึง่ เป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด โดยให้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการหรื อผู้บริ หารในนิติ
บุคคลอื่น และข้ อมูลการถือหุ้นในนิติบคุ คลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้ อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดทั
้
งของ
้
ผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกับผู้รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง) เพื่อจัดส่งให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้เก็บรักษา และส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่บริษัทได้ รับรายงาน
8. ในด้ านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริ หารไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรอง ซึ่ง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มี
คุณ สมบัติ ที่ ต้ อ งการ ส าหรั บ ค่ า ตอบแทนผู้บ ริ ห ารไม่ ร วมกรรมการผู้จัด การใหญ่ เ ป็ น ไปตามหลัก การ และนโยบายที่
คณะกรรมการบริ หารกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลการดาเนินงานของผู้บริ หาร รายละเอียด
ปรากฏในหัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้ า 8-7 ถึง 8-9
9. บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระท าความผิ ด (Whistle Blowing) ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและเพื่อการพัฒนาให้ บริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ า เติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
ช่วยให้ ผ้ บู ริหาร พนักงาน หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียรายงานการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้ านจรรยาบรรณ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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อื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ และจะทาให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสเชื่อมัน่ ได้ ว่ามีกระบวนการแจ้ งเบาะแสที่เป็ นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนาไปสู่ข้อเท็จจริ ง หรื อให้ ได้ ข้อสรุ ป รวมทัง้ มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้ ง
เบาะแสอย่างเป็ นธรรม
10. บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันที่สาคัญต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เพื่อให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในกรณี ที่มีการทารายการระหว่างกัน บริ ษัทได้ เปิ ดเผยรายละเอียดของบุคคลที่มีการทา
รายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ
11. บริ ษัทได้ กาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริ ษัทในการเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจก่อสร้ างและการ
พัฒนาการลงทุนโครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐานในระดับภูมิภาคอย่างมีคณ
ุ ภาพและครบวงจร
5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกาหนดนโยบาย และทิศทางการดาเนินงานของ
บริษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกากับควบคุมดูแลให้
ฝ่ ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่บริ ษัทและความมั่งคั่งสูงสุ ดให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นบนพืน้ ฐานของหลักการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี โดยคณะกรรมการได้ ติ ด ตามดูแ ลให้ มี ก ารน ากลยุท ธ์ ไ ปบริ ห ารกิ จ การให้ เ กิ ด การเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ทัง้ นี ้
ความสาคัญของบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็ นผู้มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้ านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
คณะกรรมการได้ ดาเนินการตามแนวปฏิบัตทิ ่ ีดีของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ในด้ านต่ างๆ ดังนี ้
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษั ทประกอบด้ วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมี
ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 10 คน ประกอบด้ วย กรรมการ
ที่เป็ นผู้บริ หาร 6 คน กรรมการที่เป็ นอิสระ 4 คน ซึง่ ถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร โดยบริ ษัทมีกรรมการที่
เป็ นอิสระ 4 คน ซึง่ มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
โดยประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระตามความหมาย
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ ใดๆ กับฝ่ ายบริ หาร และไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย กากับดูแลและการบริ หารงานประจา โดยคณะกรรมการได้
กาหนดอานาจหน้ าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่อย่างชัดเจน
สาหรับคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” นัน้ บริ ษัทมีการกาหนดให้ เข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก าหนดนโยบายจ ากัด จ านวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมการแต่ล ะคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้ น เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าเป็ นจานวนที่กรรมการทุกคนสามารถอุทิศ
เวลาเข้ าประชุมได้ อย่างสม่าเสมอ แต่ทงั ้ นีค้ ณะกรรมการไม่มีนโยบายจากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
เนื่องจากกรรมการมีความเข้ าใจธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี และให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ ทงต่
ั ้ อบริ ษัทและต่อผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัทตามแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทา
หน้ าที่ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้ องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการรวมทังประสานงานให้
้
มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ โดยให้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริ ษัทที่ไปดารงตาแหน่ง ทังนี
้ ้ จะไป
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 แห่ง
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อย 5 คณะ เพื่อติดตามและกากับดูแลการดาเนินงานอย่าง
ใกล้ ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสม่าเสมอ ซึง่ ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคณะกรรมการได้ กาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้ จดั ทารายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริ หาร ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ในการให้ คาแนะนาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ แก่ฝ่ายจัดการ และ
พิจารณากลัน่ กรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้ อแนะนาต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ในด้ านการ
บริหารจัดการทางการเงิน
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริ ษัทก่อน
นาส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทังพิ
้ จารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และให้ คาแนะนาปรึกษาที่เป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการด้ านกากับดูแลกิจการที่ดี
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จ ะดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ยง ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้ ข้อเสนอแนะ ติดตามการ
ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ ยงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ ในการบริ หาร
ความเสี่ยง
5) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้ ข้อเสนอแนะ ติดตาม
การปฏิบตั ิงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและนโยบายด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงพิจารณาและติดตามความก้ าวหน้ า
การดาเนินการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม และประเมินผลสาเร็จ
3. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะและประสบการณ์ หลากหลายที่สามารถใช้
วิจารณญาณได้ อย่างอิสระ และมีความเป็ นผู้นา ทาหน้ าที่กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ รวมทังติ
้ ดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และมีการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ และกาหนดให้ มีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้
3) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่พิจารณาให้ ความเห็นชอบในเรื่ องสาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
เช่น วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ รวมทังก
้ ากับ ควบคุม ดูแลให้
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)

9 - 17

บริ ษัท ช. การช่าง จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้ แก่กิจการ รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้ องกับนโยบาย
กฎระเบียบ กฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เดิมบริ ษัท ได้ จดั ให้ มีการทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์และพันธกิจของ
บริ ษัทอย่างน้ อยทุกๆ 5 ปี ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรื อกลยุทธ์ ของบริ ษัทในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมาทุกปี เพื่อที่
คณะกรรมการบริษัทจะได้ ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
4) บริ ษัทได้ มีการจัดทาจรรยาบรรณของบริ ษัทขึ ้นตังแต่
้ ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบในการ
นาไปปฏิบตั ิ ซึ่งจรรยาบรรณของบริ ษัทประกอบด้ วยข้ อพึงประพฤติ พึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร และของพนักงานที่
กาหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตนต่อบริ ษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และต่อสังคม ตามหลักการทางจริ ยธรรมที่ดี
ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบและเข้ าใจอย่างดีถึงข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิตน
ที่เหมาะสม และถูกต้ องทางจริ ยธรรม และยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ รวมทังสาธารณชนและสั
้
งคม
บริ ษัทมีแนวทางการส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบตั ิ โดยการ
ส่งแบบสารวจการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณให้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน เป็ นประจาทุกปี แล้ วนาผลการ
สารวจมาสรุปเพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการทบทวนจรรยาบรรณบริ ษัทเป็ นประจา หากปรากฏว่าข้ อพึงประพฤติ
ปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริ ษัทไม่ครอบคลุมการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทจะดาเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมให้ เหมาะสม ทันที
นอกจากการจัดให้ มีการสารวจการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัท ทังกรรมการ
้
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนเป็ นประจา
ทุกปี พร้ อมให้ มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัทแล้ ว บริษัทยังสนับสนุน
ให้ ผ้ บู ริ หารทังระดั
้ บสูง และระดับกลาง เข้ ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้ าใจ วิสยั ทัศน์ ทัศนคติที่ดีต่อการบริ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้ างภาวะผู้นาและสืบ
ทอดตาแหน่งในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่และขับเคลื่อนองค์กรด้ วยคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป
5) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารจั ด ตั ง้ ส านั ก ตรวจสอบภายใน โดยมี ส ายการรายงานโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ติดตามและสอบทานการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนระบบการปฏิบตั ิงานในฝ่ าย
ต่างๆ ของบริษัทให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยมีประวัติการกระทาผิดกฎระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
6) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Unit) ทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและดูแล
ให้ บริ ษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลและ
รายงานสารสนเทศต่างๆ
7) คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในไว้ ในรายงานประจาปี
8) คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรื อรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
การดูแลให้ ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวต่อสาธารณชน ทังนี
้ ้
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บริ ษัทได้ กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ให้ ผ้ บู ริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้ องได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิ โดยมีหลักการสาคัญได้ แก่
(1) การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ให้ มี ก ารน าเสนอรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ก่ อ นเสนอขออนุมัติ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(2) การเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อ
รายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี รวมทังการ
้
เปิ ดเผยข้ อมูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้ กาหนดไว้ ด้วย
(3) ในการพิจารณาทารายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ การทารายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่ อผลประโยชน์ ข องบริ ษั ทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็ นสาคัญ โดยกรรมการที่ มี
ส่วนได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนัน้
9) ในด้ านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ มีการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยง
ของบริ ษัทจากการรายงานของฝ่ ายจัดการในการรายงานผลการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ และรับทราบ
จากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ยง ซึง่ บริ ษัทได้ มีการกาหนดและประเมินความเสี่ยงของ
กิจการ มีการกาหนดมาตรการป้องกันและระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร
นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็ นเจ้ าของความเสี่ยง มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทุกหน่วยงานของบริ ษัทต้ องมีกระบวนการบริ หารและการจัดการความเสี่ยง อีกทังการประเมิ
้
นผลและการ
ติดตามอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยต้ องมีการปรับปรุงกระบวนการให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจอย่างสม่าเสมออย่างน้ อยปี ละครัง้
3. กาหนดให้ การประเมินความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของแผนงานประจาปี ของทุกฝ่ าย โดยพิจารณาความเสี่ยง
ทังหมดครอบคลุ
้
มทัว่ ทังองค์
้ กร โดยคานึงถึงปั จจัยเสี่ยงทังภายในและภายนอกองค์
้
กร รวมทังก
้ าหนดให้ มีการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริ หารความเสี่ยงมีหน้ าที่ประเมินการบริ หารความเสี่ยงและเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้ างวัฒนธรรมองค์ กรให้ เกิดความเข้ าใจร่ วมกันและมีจิตสานึกในเรื่ องความเสี่ยง สร้ างฐ านองค์ ความรู้
เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนาไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ เป็ นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์
10) การแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริ ษัท และกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการของ
บริ ษัททาหน้ าที่บริ หารงานด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน และประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สาหรับฝ่ ายจัดการของบริษัท ประกอบด้ วย
ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งานปฏิบตั ิการ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุม่ งาน
บริ หาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานก่อสร้ าง 1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานก่อสร้ าง 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ สายงานก่อสร้ าง 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานก่อสร้ าง 4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื ้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงาน
บัญชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริ หารทัว่ ไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ สานัก
ตรวจสอบภายใน
11) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ดาเนินการติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฎิบตั ิ โดยมีขนตอนการ
ั้
กาหนดนโยบายที่ชดั เจนและมีความพร้ อมที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิได้ มีการประชุมร่ วมกันทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูง ผู้บริ หาร และ
ผู้ปฏิบตั ิงาน ขันตอนการวางแผนงาน
้
และขันตอนการน
้
าแผนไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งจะมีความร่ วมมืออย่างใกล้ ชิดเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจในแผนงาน/แผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ได้ แก่ ผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบจัดทา
โครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้ าที่ตรวจสอบและประเมินผล การกาหนดให้ มีคณะทางานเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน หากพบว่า
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย จะต้ องพยายามปรับแผนการดาเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีการกาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ ล่วงหน้ า ซึ่งช่วยให้ กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้ า
ร่วมประชุมได้ เว้ นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการตามจานวนที่กฎหมายกาหนดสามารถเรี ยกประชุม
เพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 2 เดือน โดยสานักกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุมในแต่ละครัง้
โดยระเบียบวาระการประชุมจะกาหนดขึน้ โดยการพิจารณาร่ วมกันระหว่างประธานกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประชุมทังหมด
้
7 ครัง้ และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริ หารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการได้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
อิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ยังมีการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้ าร่ วมประชุมครบถ้ วนเว้ นแต่ติดภารกิจสาคัญเร่ งด่วน โดยในการประชุมทุกครัง้
ประธานกรรมการจะทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้ มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิ ดโอกาสให้
กรรมการทุกท่านได้ มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่ วมกัน และผู้บริ หารระดับสูงจะเข้ าร่ วมประชุมเพื่อชี ้แจงข้ อมูลใน
ฐานะผู้เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงจนเป็ นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้ ได้ จดั ทารายงานการประชุมเก็บ
ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บไว้ อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามกรรมการและผู้บริ หารซึง่ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
วาระที่จะพิจารณาเข้ าร่วมประชุมหรื อออกเสียงในวาระนัน้ ทังนี
้ ้ การพิจารณาว่าเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและผู้มีสว่ นได้ เสียนัน้
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีสว่ นได้ เสียซึง่ กรรมการและผู้บริ หารทุกคนมีหน้ าที่จดั ทารายงานดังกล่าว ตามที่
คณะกรรมการมีนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารจัดทารายงานการมีส่วนได้ เสีย เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ
ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
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สาหรั บการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการแต่ ละท่ าน (จานวนครั ง้ ที่เข้ าร่ วมประชุม/จานวนครั ง้ ที่ประชุมทัง้ หมด)
สรุ ปได้ ดังนี ้
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายอัศวิน คงสิริ
2. นายปลิว ตรี วศิ วเวทย์
3. นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร
4. นายถวัลย์ศกั ดิ์ สุขะวรรณ
5. นายภาวิช ทองโรจน์
6. นายณรงค์ แสงสุริยะ
7. นางสาวสุภามาส ตรี วิศวเวทย์
8. นายประเสริ ฐ มริ ตตนะพร
9. นายรัตน์ สันตอรรณพ
10. นายอนุกลู ตันติมาสน์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

17/17
5/5
5/5
5/5
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และบริหาร
ความเสี่ยง

2/2
2/2
2/2

4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
ความ
รับผิดชอบต่ อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม

2/2
2/2

4/4
2/2
2/2

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมี นโยบายการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ โดยในปี 2560 เลขานุการบริ ษัทได้ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ แก่กรรมการแต่ละคน
สาหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวมทังคณะ
้
เพื่อนาผลประเมินมาใช้ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
ทังนี
้ ้ ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้ อ 6 หัวข้ อ ได้ แก่ โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ การประชุ ม คณะกรรมการ การท าหน้ าที่ ข องกรรมการ ความสัม พัน ธ์ กับ
ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปได้ ดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้ างและคุณสมบัติของกรรมการอยูใ่ นเกณฑ์ดี มีความเหมาะสม
กับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอ และทาหน้ าที่โดยรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการ
้
ชุดย่อยอีกจานวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้ าที่ช่วยในการกากับดูแลกิจการ รวมทังการพิ
้
จารณาความ
เหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทารายการต่างๆ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ทาหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัทด้ วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึง่ 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท รวมทังการ
้
บริหารความเสี่ยงด้ วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ทาหน้ าที่กาหนดแนวทางและนโยบายการ
ดาเนินงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท 5. คณะกรรมการบริ หาร ทาหน้ าที่ในการดูแลและให้ คาแนะนาแก่ฝ่าย
บริหารและดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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2) บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยคณะกรรมการได้ ให้ ความสาคัญและใช้ เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่ องสาคัญที่เกี่ยวกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท การทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทพร้ อมทังดู
้ แลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ การพิจารณา
ทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม พร้ อมกันนี ้คณะกรรมการได้ มีการกาหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ สาหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้
ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ พร้ อมกันนีค้ ณะกรรมการยังได้
ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการ
ประชุมพร้ อมระเบียบวาระประจาปี ให้ กรรมการได้ รับทราบล่วงหน้ า ซึง่ ช่วยให้ กรรมการสามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ ทกุ
ครั ง้ โดยจานวนครั ง้ ของการประชุมและระเบี ย บวาระมี ความเหมาะสม ช่วยให้ คณะกรรมการปฏิ บัติหน้ าที่ ไ ด้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถกากับดูแลให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างประสบความสาเร็จ นอกจากนันกรรมการจะได้
้
รับเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลเพื่อเตรี ยมตัวเข้ าประชุมซึง่ ในเอกสารประกอบการประชุม
จะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ซึง่ คณะกรรมการสามารถขอข้ อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจให้ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท อีกทังบรรยากาศในการประชุ
้
มคณะกรรมการเอื ้ออานวยให้ เกิดการแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้ างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถกู ครอบงาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิ ปรายปั ญหาสาคัญ
อย่างเต็มที่ในที่ประชุม
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การทาหน้ าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการเตรี ยมตัวและศึกษา
ข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ และเข้ าประชุมอย่างสม่าเสมอ และกรรมการได้ แสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็ นอิสระ และมีความเป็ นกลางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ ความเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัทและเข้ าใจว่าประเด็นใดมีความสาคัญและใช้ เวลาในการพิจารณาประเด็นนันๆ
้ อย่าง
เหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความขัดแย้ ง
5) ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารื อกับ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ อย่างตรงไปตรงมาและมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ฝ่ ายจัดการ โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่สามารถขอ
คาแนะนาจากกรรมการได้ เ มื่ อจาเป็ น ซึ่งคณะกรรมการไม่ไ ด้ เข้ าไปแทรกแซงการปฏิ บัติหน้ า ที่ ข องฝ่ ายจัดการ อี กทัง้
คณะกรรมการได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการไม่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หารอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยกรรมการมีความเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของการเป็ นกรรมการ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริ ษั ท อย่ า งเพี ย งพอ มี ค วามใส่ ใ จหาข้ อ มูล หรื อ ติ ด ตามข่ า วที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ ภาวะเศรษฐกิ จ และอุต สาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบี ยบต่างๆ และสภาพการแข่ งขัน ซึ่งจะช่วยให้ การปฏิ บัติหน้ าที่ กรรมการมี ประสิทธิ ภ าพ โดย
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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คณะกรรมการทุก ท่ า นได้ รั บ การฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นฐา นะกรรมการ และเมื่ อ มี ก รรมการใหม่
คณะกรรมการได้ ดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรื อจัดบรรยายสรุ ป เพื่อให้ กรรมการเข้ าใจธุรกิจและการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
กรรมการ และคณะกรรมการได้ มีการกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่ง เพื่อให้ การทาหน้ าที่ในตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของ
บริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
โดยมีขนตอน/กระบวนการในการประเมิ
ั้
นผลงาน ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ กรรมการแต่ละคน สาหรับ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการโดยรวมทังคณะ
้
3. เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน สรุ ป และรายงานผลการประเมิ น ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน รายงานผลการประเมิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อรับทราบและดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
6. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการเป็ นรายบุคคล
ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิง านของกรรมการทุกท่าน โดยดาเนินการตังแต่
้ ปี
2556 เป็ นต้ นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด เพื่อนามาใช้ ในการพิจารณากาหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทต่อไป ทังนี
้ ้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้ อ 6 หัวข้ อ
ได้ แก่ คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้ าที่ของ
กรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ โดยมีขนตอน/กระบวนการในการประเมิ
ั้
นผลงาน
ดังนี ้
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
2. เลขานุการบริ ษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทุกรายให้ แก่ประธานกรรมการ
บริษัท สาหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน สรุ ป และรายงานผลการประเมิ น ต่ อ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน รายงานผลการประเมิ น ต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อรับทราบและดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
7. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 5 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อนาผลประเมินมาใช้ ในการพิจารณา
กาหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ผล
การประเมินแบ่งตามหัวข้ อ 6 หัวข้ อ ได้ แก่ โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทาหน้ าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหัวข้ อได้ ดงั นี ้
1) โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน
เห็นว่า จานวนกรรมการทังหมดในคณะกรรมการมี
้
ความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ช่วยให้ การทา
หน้ าที่ โ ดยรวมของคณะกรรมการมี ประสิทธิ ภ าพ และคณะกรรมการประกอบด้ วยบุคคลที่ มีความรู้ และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้ การทาหน้ าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ คณะกรรมการชุดย่อย ยัง
ได้ ทาหน้ าที่ช่วยในการกากับดูแลกิ จการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วย
ความโปร่ งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ ในการรักษา
กรรมการที่ ดี มี ค วามสามารถ ก าหนดนโยบาย และทิ ศ ทางการด าเนิ น งานด้ า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริ หารและจัดการความเสี่ยง ดูแลและให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายบริ หาร ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี
2) บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุ ปผลประเมิน
ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี ้
- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้ แนวนโยบาย กากับดูแล ให้ คาแนะนา คาปรึกษาแก่กรรมการ ผู้จดั การ
ใหญ่ และฝ่ ายบริ หาร การกาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัทตามที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท การตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
ต่างๆ ของบริ ษัทให้ เป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับโครงการใหม่ๆ และ
การรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้ การจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไป การกากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ มีระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การพิ จ ารณาให้ ก ารท ารายการที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ไ ด้ ด าเนิ น การตามกระบวนการที่
กาหนดไว้ และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัท การกากับดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้ อง การเสนอแต่งตัง้ กาหนดค่าตอบแทน และ
ประเมินผลผู้สอบบัญชีอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน : มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้ มี
ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ มีความเหมาะสมและโปร่ งใส การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อนาเสนอผู้ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การใหญ่
ให้ สอดคล้ องกับผลการประเมิน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ ม
การปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริ ษัท การติดตามและประเมินผลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท การพิจารณานโยบาย
และแผนงานเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยง การดูแลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริ ษัท
กลยุทธ์ ที่ใช้ ในการบริ หารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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- คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว
รวมถึงติดตามความก้ าวหน้ าการดาเนินการด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม การพัฒนาและเสนอแนะนโยบาย
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท การหาข้ อมูล หรื อ ติ ด ตามข่ า วที่ ส าคัญ เกี่ ยวกั บ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มการ
เปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณากาหนดนโยบายและแผนงานสาหรับการดาเนินงานด้ าน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) การประชุมคณะกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริ ษัทได้ แจ้ งกาหนดการประชุมพร้ อมระเบียบ
วาระประจาปี ให้ กรรมการได้ รับทราบกาหนดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี ล่วงหน้ า ช่วยให้ กรรมการสามารถจัดสรร
เวลามาประชุมได้ ทกุ ครัง้ โดยจานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมที่จะช่วยให้ คณะกรรมการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ไ ด้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและสามารถกากับดูแลให้ บริ ษัทดาเนินธุรกิ จอย่างประสบความสาเร็ จ ว าระการประชุม
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้ คณะกรรมการปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนัน้ กรรมการได้ รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้ อมูลเพื่อเตรี ยมตัวเข้ าประชุม ข้ อมูลในเอกสารการ
ประชุมเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้ อมูลที่จาเป็ นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอื ้ออานวยให้ เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ของ
กรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบงาโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถอภิปรายปั ญหาสาคัญอย่างเต็ม ที่ในการ
ประชุมคณะกรรมการ
4) การทาหน้ าที่ของกรรมการ : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรี ยมตัวและศึกษาข้ อมูลอย่าง
เพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้ าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็ นอิสระ กรรมการมีความเป็ นกลางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถกู โน้ มน้ าวโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท กรรมการเข้ าใจว่าประเด็นใดมี
ความสาคัญและใช้ เวลาในการพิจารณาประเด็นนันๆ
้ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากับประเด็นที่ไม่สาคัญ และกรรมการ
ยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ ง
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ : ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารื อกับกรรมการ ผู้จดั การ
ใหญ่ได้ อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ฝ่ ายจัดการ กรรมการผู้จดั การใหญ่สามารถขอคาแนะนาจาก
กรรมการได้ เมื่อจาเป็ น คณะกรรมการไม่ได้ เข้ าไปแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการได้ เข้ ามามีส่วน
ร่วมในการพิจารณาแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบตั ิหน้ าที่ของฝ่ ายจัดการไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
และงบประมาณที่กาหนด
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร : ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความ
เข้ าใจบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของการเป็ นกรรมการ กรรมการมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอที่จะช่วยให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิ ภาพ กรรมการใส่ใจหาข้ อมูลหรื อติดตามข่าวที่สาคัญเกี่ยวกับ
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้ านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึง่ จะช่วยให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ รับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เข้ าใจการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการ มีการ
เตรี ยมตัวและศึกษาข้ อมูลอย่างเพี ยงพอมาก่อ นการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้ าประชุมคณะกรรมการ อย่าง
สม่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ กรรมการมีความเป็ นกลางในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ และมีอิสระใน
การตัดสินใจลงมติ ไม่ถกู โน้ มน้ าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัท กรรมการเข้ าใจว่าประเด็นใดมีความสาคัญและใช้ เวลาในการพิจารณาประเด็นนันๆ
้ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลา
กับประเด็นที่ไม่สาคัญ และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน โดยไม่เกิดความขัดแย้ ง
โดยมีขนตอน/กระบวนการในการประเมิ
ั้
นผลงาน ดังนี ้
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดทาแบบประเมินผลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และแนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและ
ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
8. การประเมินผลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของบริษัท
คณะกรรมการได้ กาหนดจรรยาบรรณบริ ษัท เพื่อเป็ นหลักการและเป้าหมายของการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานจะ
ประเมินการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณบริ ษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทังนี
้ ้ผลการประเมินสรุปโดยรวม กรรมการและผู้บริ หารปฏิบั ติ
ตามจรรยาบรรณบริษัทดังนี ้
1. การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ : เข้ าใจและยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณบริษัท
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ กบั บริษัทและธุรกิจการค้ าอย่างเคร่งครัดตามหลัก
จริ ยธรรมที่พงึ ปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามนโยบายบริษัท
3. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ : ไม่นาข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการ
กระทาที่จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของบริษัท ไม่เข้ าไปมีสว่ น
ร่วมหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรื อขัดแย้ งทางธุรกิจต่อบริษัท
4. การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะอัน
ส่งผลกระทบต่อราคาหรื อการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
5. หน้ าที่ตอ่ ผู้ถือหุ้น : ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายให้ ดีที่สดุ เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ องค์กรมีศกั ยภาพ
รองรับการขยายตัว และต่อยอดทางธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน : มีการกาหนดแนวและวิธีปฏิบตั ิเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม
ในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยูเ่ สมอ
7. หน้ าที่ตอ่ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม : ให้ ความร่วมมือในการทาประโยชน์แก่ชมุ ชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ตามโอกาสและความพร้ อม
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลและการรักษาความลับ : ปฏิบตั ิตามนโยบายในการจัดการข้ อมูลในบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จาเป็ นและถูกต้ องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิ ดเผย
ข้ อมูลของบริ ษัทที่ยงั มิได้ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ข้ อมูลส่วนบุคคล หรื อนาข้ อมูลที่ได้ รับจากหน้ าที่
การงาน ไปใช้ ในทางที่ก่อให้ เกิดประโยชน์สว่ นตน
9. ทรัพย์สินของบริษัท : กาหนดแนวปฏิบตั ิในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้ สญ
ู หาย เสียหาย
หรื อนาไปใช้ ในทางที่ผิด
10. ของกานัลและการเลี ้ยงรับรอง : กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการให้ ของกานัลและการเลี ้ยงรับรอง โดย
หลีกเลี่ยงการรับสิง่ ของหรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า คู่สญ
ั ญา หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
เว้ นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณีนิยมโดยพึงพิจารณาว่าอยูใ่ นมูลค่าที่เหมาะสม
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9. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร ได้ จดั ทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ทกุ ปี โดยดาเนินการต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกาหนด และ
คณะกรรมการได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน เป็ น ผู้พิ จ ารณาเสนอค่า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อื่ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ กรรมการผู้จัด การใหญ่ เ พื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็ น 3 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 : ความสาเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ ประกอบด้ วย
1) ความเป็ นผู้นา
2) การกาหนดกลยุทธ์
3) การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4) การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
5) ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
6) ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
8) การสืบทอดตาแหน่ง
9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10) คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO
10. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ:

บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ไว้ อ ย่ า งชัด เจนและโปร่ ง ใส โดยสอดคล้ อ งกับ ภาระหน้ าที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ ล ะคนที่ เ ป็ นประธาน หรื อสมาชิ ก ของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกั น
และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ

ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ :

บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการผู้จัด การใหญ่ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานของบริ ษัททังใน
้
ระยะสันและในระยะยาว
้
และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแต่ละปี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร:

ค่าตอบแทนผู้บริ หารเป็ นไปตามหลักการ และนโยบายที่ คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท และผลประเมิน
การปฏิบตั ิงานของผู้บริหารแต่ละคน

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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11. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
- การอบรมสาหรั บกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท เพื่อให้ มีการปรับปรุ งและการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ทังหลั
้ กสูตรการอบรมภายในและ
ภายนอกบริ ษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้ องได้ รับการฝึ กอบรม เพื่อให้ เข้ าใจการปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงให้ ความสาคัญในการเข้ าร่ วมอบรมหรื อสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรื อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริ ษัทส่วนใหญ่ได้ ผ่านการอบรมหลักสูตรกับสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) แล้ ว ได้ แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลัก สู ต ร The Role of Chairman (RCP) หลัก สู ต ร Audit Committee Program หลัก สู ต ร Role of Compensation
Committee (RCC)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังได้ มีการส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบันอื่นๆ
จัดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้ เข้ าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
ชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
1. นายอัศวิน คงสิริ

วัน เดือน ปี

หลักสูตร / โดย

17 กรกฎาคม 2560

“Story Telling : เล่าเรื่ องอย่างผู้นา” / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

3 ตุลาคม 2560

EY Center for Board Matters “Critical insights for Boards and Audit
Committees” / EY Office Limited
Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight /
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

5 ตุลาคม 2560
2. นางสาวสุภามาส ตรี วิศวเวทย์

16 กุมภาพันธ์ 2560

TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) /
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

3. นายวิฑรู เตชะทัศนสุนทร

21 มีนาคม 2560

สัมมนาทางบัญชี เตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน / EY Office Limited
“Story Telling : เล่าเรื่ องอย่างผู้นา” / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

17 กรกฎาคม 2560
13 กันยายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560

Nomination Director Event 1/2017 หัวข้ อ Nomination Committee Best
Practice Guideline / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สัมมนาทางบัญชีหวั ข้ อ “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ” / บริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด

4. นายถวัลย์ศกั ดิ์ สุขะวรรณ

22 พฤศจิกายน 2560

สัมมนาทางบัญชีหวั ข้ อ “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ” / บริ ษัท สานักงาน
อีวาย จากัด

5. นายประเสริ ฐ มริ ตตนะพร

19 มิถนุ ายน 2560

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ Trade Finance และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน / บมจ.กรุงไทย

6. นายอนุกลู ตันติมาสน์

10 มีนาคม 2560

Legal Update : Criminal Liabilties of Directors / THAI INSTITUTE OF
DIRECTORS ASSOCIATION
Cultural Intelligence for Global Leaders: Developing the Capabitity to Lead
Across Cultures. / TNA (Thailand Management Association)

2 ตุลาคม 2560
7. นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา

14 กรกฎาคม 2560

รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจาปี 2560 (แบบ 56-1)
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8. นายพิชยั เฉยบารุง

17 กุมภาพันธ์ 2560

การป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต การให้ หรื อรับสินบน / สานักงาน ป.ป.ช.

14 กรกฎาคม 2560

ข้ อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน / สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

30 ตุลาคม 2560

ราคาศุลกากร พิกดั และพิธีการที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
เพื่อธุรกิจก่อสร้ าง / กรมศุลกากร
การประมาณราคางานก่อสร้ าง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15 พฤศจิกายน 2560
9. นางริ นรดา ตังตรงคิ
้
ด

13 มกราคม 2560

Director Certification Program ( DCP 234/2017 ) / THAI INSTITUTE OF
DIRECTORS ASSOCIATION

17 กุมภาพันธ์ 2560

การป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต การให้ หรื อรับสินบน / สานักงาน ป.ป.ช.

19 มิถนุ ายน 2560
14 กรกฎาคม 2560

ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ Trade Finance และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน / บมจ.กรุงไทย
ข้ อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน / สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

17 กรกฎาคม 2560

“Story Telling : เล่าเรื่ องอย่างผู้นา” / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

18 กรกฎาคม 2560

Mergers & Acquisitions : Financial, Legal and Tax Strategies and Planning
/ Omega World Class Research Institute
ราคาศุลกากร พิกดั และพิธีการที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
เพื่อธุรกิจก่อสร้ าง / กรมศุลกากร
Director Certification Program ( DCP 234/2017 ) / THAI INSTITUTE OF
DIRECTORS ASSOCIATION

30 ตุลาคม 2560
10. นายวิบลู ย์ อังคพิพฒ
ั นชัย

13 มกราคม 2560
17 กุมภาพันธ์ 2560

การป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ต การให้ หรื อรับสินบน / สานักงาน ป.ป.ช.

14 กรกฎาคม 2560

ข้ อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุน / สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน

17 กรกฎาคม 2560

“Story Telling : เล่าเรื่ องอย่างผู้นา” / สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

17 กรกฎาคม 2560

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปี 2560 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี
/ บจ.ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
การเงินที่สาคัญสาหรับนักบัญชี / บริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด

29 สิงหาคม 2560
22 กันยายน 2560
16 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
20 พฤศจิกายน 2560
22 ธันวาคม 2560

X-RAY การบัญชีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง / บริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์
จากัด
ปั ญหาและแนวปฏิบตั ิรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามกฎหมายใหม่ ผลกระทบต่อการ
บันทึกบัญชี / บริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จากัด
ราคาศุลกากร พิกดั และพิธีการที่เกี่ยวข้ องกับการนาเข้ าสินค้ าจากต่างประเทศ
เพื่อธุรกิจก่อสร้ าง / กรมศุลกากร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีธรุ กิจเฉพาะฉบับเต็ม / บริ ษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรม
นิติ
การวิเคราะห์ปัจจุบนั รู้ทนั อนาคตผ่านงบการเงิน / บริ ษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์
จากัด

11. นายพรณรงค์ สิริโยธิน

29 มีนาคม 2560

INNOVATIONS FOR UNPREDICTABLE GROUND CONDITION AND
WATER INGRESS / ว.ส.ท.

12. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์

29 มีนาคม 2560

INNOVATIONS FOR UNPREDICTABLE GROUND CONDITION AND
WATER INGRESS / ว.ส.ท.
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- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเข้
้ ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ เลขานุการบริ ษัท เข้ าพบกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้
โดยจัดให้ มีการประชุมร่ วมกันกับกรรมการ และ/หรื อผู้บริ หาร
และ/หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อชี ้แจงและตอบข้ อซักถาม พร้ อมทังจั
้ ดเตรี ยมเอกสารข้ อมูลสรุปให้ กรรมการใหม่ได้ รับทราบ
เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร คู่มือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท กาหนดการประชุมคณะกรรมการทังปี
้ พร้ อมกันนี ้
บริ ษัทยังได้ จดั ให้ กรรมการได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้ อเสนอแนะของสานักงาน ก.ล.ต. ซึง่ จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
12. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการได้ กาหนดแผนในการทดแทนตาแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริ หาร และตาแหน่ง
งานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ศักยภาพและความพร้ อมของแต่ละบุคคลเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัด
ให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับบุคคลที่เป็ น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็ นตาม
ตาแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริหารในตาแหน่งสาคัญไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
สาหรับผู้บริ หารที่ได้ รับการกาหนดให้ เป็ นบุคลากรที่จะสืบทอดตาแหน่ง นอกจากจะต้ องเป็ นผู้ที่พร้ อมด้ วย
คุณสมบัติและประสบการณ์ การทางานในสายงานที่เหมาะสมแล้ ว ยังต้ องได้ รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้ วยการ
หมุนเวียนปฏิบตั ิงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง และเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จาเป็ นเพิ่มเติม เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในตาแหน่งที่สงู ขึ ้นไปในอนาคต และเพื่อให้ มีการส่งมอบงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท มีการวางระบบด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการจัดสรร
ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทังในด้
้ านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามที่
กาหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็ นธรรม มีการกาหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรั บประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับความสามารถและผลการ
ปฏิบตั ิงาน
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