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การก ากับดูแลกจิการ 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยตระหนกัถึงความส าคญั
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการก ากบั
ดูแลกิจการอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเน่ือง และในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินจากหน่วยงานท่ีก ากับดูแล และจาก
องค์กรและหน่วยงานตา่งๆ ดงันี ้

- ผลการประเมินคณุภาพการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย อยู่ใน
ระดบั “ดีเย่ียม+สมควรเป็นตวัอยา่ง” 

- ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือเพิ่มความเช่ือมัน่
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตาม
นโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพ่ือการสื่อสาร
ภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพ่ือการสื่อสารให้พนกังานในองค์กรรับทราบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้
พนกังานมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว  

ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code :  “CG Code ปี  2560”)  ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติส าหรับ
คณะกรรมการ 8 ข้อหลกั คือ 

 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ 
    อยา่งยัง่ยืน 
2. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5. สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
7. รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสื่อสารกบัผู้ ถือหุ้น 
 

เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิให้คณะกรรมการบริษัท น าไปปรับใช้ในการก ากบัดแูลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีใน
ระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคณุคา่ให้กิจการอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 7/2560 เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยให้น าหลกัปฏิบตัิ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามท่ีเหมาะสมกบับริบทธุรกิจของบริษัทให้
ได้มากท่ีสดุ และก าหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมท่ีบริษัทควรจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ของบริษัท   
และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใช้อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการดแูลให้ผู้ ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าท่ีดแูลรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ลงทุนสถาบันหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ในฐานะผู้ ลงทุนใน     
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึง่เป็นท่ียอมรับ กลา่วคือ 

 

1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และดูแลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลดิรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
ก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม
กนั มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบ ซึ่งก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3) บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ดแูลผู้ มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย 
และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้ มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสทิธิ มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้ มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของ
บริษัท มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้
สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  

4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทาง
การเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มีความเทา่เทียมกนั และน่าเช่ือถือ 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และเป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุคน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณบริษัท 

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยก าหนด ดงันี ้  

1.   สทิธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยตระหนกัถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและสิทธิของผู้ ถือหุ้นใน
ความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทท่ีแต่งตัง้เข้ามา และมีสิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน      
โดยด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู ข่าวสารของบริษัทท่ีถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและ
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ซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การจดัสรรเงินก าไร การเลือกตัง้กรรมการ การ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี  และการอนมุตัิธุรกรรมที่ส าคญั ท่ีมีผล
ต่อทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  ไว้ชดัเจนว่า 
บริษัทจะสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือ
หุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท     
เป็นผู้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุราย เป็นการลว่งหน้าก่อนวันประชมุอยา่งน้อย 21 
วัน โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทัง้ข้อมูลวัน เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม พร้อมทัง้ระบุ
วตัถปุระสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระท่ีเสนออย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงเร่ือง     
ท่ีจะมีการพิจารณาในท่ีประชุม เพ่ือเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจลว่งหน้าก่อนการประชมุ โดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติในท่ีประชมุท่ีไมไ่ด้
ก าหนดลว่งหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ถือว่าเป็นการไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้มาเข้าร่วมประชมุ  

2. ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ     
เป็นประจ าทุกปี พร้อมทัง้น าเสนอถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือ
หุ้นลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อยา่งแท้จริง  

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

5.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอค าถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั
บริษัทเป็นการลว่งหน้า เพื่อตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและค าถามต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้
โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการประชมุ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ได้
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องต่อท่ีประชมุ โดยให้แสดงความเห็น
หรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระการประชมุในระหวา่งการด าเนินการประชมุภายหลงัจบการรายงานหรือน าเสนอในแต่ละ
วาระการประชุม หรือแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลงัจากท่ี
ประชมุด าเนินการประชมุครบตามระเบียบวาระแล้ว 

6.  บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วมประชมุ     
ผู้ ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนลว่งหน้า   

7.  บริษัทมีการน าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเวนท์เทค      
ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน การลงคะแนน และการนบัคะแนนและแสดงผล 
เพ่ือให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้อยา่งรวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 
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8.  บริษัทได้จดัให้บริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และบคุคลที่เป็นอิสระซึง่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน 
ท าหน้าท่ีพยานในการนบัคะแนน เพ่ือความโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะ
ประธานท่ีประชมุได้แนะน าผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนต่อท่ีประชมุและจดัให้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ใน
การแสดงผลมติต่อท่ีประชุมจะแสดงผลทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย ส าหรับผลการตรวจนับคะแนน                
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแตล่ะวาระตอ่ท่ีประชมุ  

9.  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

9.1      วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ มีการระบช่ืุอ นามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิการท างาน  
จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทัง้ข้อมลูการ
เข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่านมา และจ านวนวาระ/ปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  

9.2  วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี มีการระบช่ืุอผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั ใบอนญุาตผู้สอบบญัชี 
ประสบการณ์ความสามารถของผู้ สอบบัญชี จ านวนปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท รวมทัง้ประเด็น
เก่ียวกบัความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ไว้อยา่งชดัเจน  

9.3  วาระพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อตัราเงินปัน
ผลท่ีเสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ รวมถึงในกรณีท่ีเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล  

9.4  ในหนงัสือนดัประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตผุลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดง
ความเหน็ของกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุไว้อยา่งชดัเจน 

10.  บริษัทจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลมุรายละเอียดส าคญัในเร่ืองตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตร
ลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเร่ิมการประชมุ  

10.2 บันทึกประเด็นค าถามค าตอบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใน        
วาระตา่งๆ  ในที่ประชมุ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุได้รับทราบ  

10.3 บนัทกึมติท่ีประชมุไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้บนัทกึจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
ทัง้ท่ี เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงในทกุๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง     

10.4 บนัทึกรายช่ือ พร้อมต าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม  เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบถงึการมีสว่นร่วมของกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้   

ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท             
ภายในวันท าการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-
karnchang.co.th   ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูดงักลา่วได้โดย ไม่ต้องรอถงึ
การประชมุครัง้ต่อไป และได้จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชมุผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้
เข้าร่วมประชมุหรือผู้ ท่ีสนใจข้อมลูของบริษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการประชมุนอกเหนือจากท่ีบนัทึกในรายงานการ
ประชมุ โดยบริษัทได้เปิดเผยวีดิทศัน์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์จนถงึการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 

11.  ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  ประธานกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บ ริหารสงูสดุ) รวมทัง้ผู้สอบ



 
บริษัท ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

รายงานการเปิดเผยข้อมลูประจ าปี 2560 (แบบ 56-1)                                  9 - 5                                        

บญัชีและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ เพ่ือร่วมตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้อง 

 12.  บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเร่ืองการจดัสถานท่ีและเวลาท่ีใช้
ในการประชมุท่ีสะดวกต่อการเดินทางของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นเวลาท่ีเหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้ท่ีท าการของบริษัท
เป็นสถานท่ีประชุม ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสทุธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
และเป็นบริเวณท่ีมีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จดุขึน้ลงทางด่วน โดยมีการจดัรถตู้ รับ-ส่ง 
จากสถานีรถไฟฟา้ใต้ดิน และจดัสถานท่ีจอดรถให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเพียงพอ     

13.  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และไมมี่การถือหุ้นไขว้ในกลุม่ของบริษัท 

14.  บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 โดยคณะกรรมการของ
บริษัทมีการถือหุ้นรวมกนัไมเ่กินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท 

15.  บริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกว่าร้อยละ 5 

16.  บริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเร่ืองการซือ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
ติดต่อสื่อสารระหวา่งกนัได้ 

 17.  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อ
บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน     

2.   การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  และเป็น
ธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ บริษัทจึงมี
มาตรการต่างๆ ดงันี ้ 

1.  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทัง้นีเ้พ่ือความ   
เท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคือหุ้นประเภทเดียวกนัควรมีสิทธิออกเสียงท่ีเท่าเทียมกนัเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง
เสียง 

 2.  บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถมีสว่นร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อม
หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเร่ืองที่
เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัท และสิทธิในการเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระมาดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ 

3. บริษัทก าหนดแนวทางการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีจะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบไุว้ในรายงานประจ าปี และคู่มือจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ น าแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิ บตัิตาม 
พร้อมน าข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึง่เป็นอีกหนึง่ช่องทางที่พนกังานทกุคนสามารถเข้าถงึได้ 
         กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบตัิท่ีต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ี
ยงัไม่บรรลนิุติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทรวมทัง้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้ท่ีมีการซือ้ ขาย โอน 
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หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ตอ่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ นอกจากนีก้รรมการ
และผู้บริหารยงัได้รับทราบหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนด รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 
       บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางการควบคมุภายใน
เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้  โดยบริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารท่ีได้รับทราบข้อมลูภายใน กระท าการใดๆ            
ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  
สืบเน่ืองจากแนวทางในการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยในทกุปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีท่ีกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด   

                4.  บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท่ีเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมลูหรือขอ
อนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยช่ือและความสมัพนัธ์ของบคุคลท่ี
เก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับรายการดงักล่าว                 
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งชดัเจน  

               คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหรือมีสว่นได้เสียกบัวาระท่ีจะ
พิจารณาเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึง่ไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าร่วม
ประชุม หรือออกเสียงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี ้การพิจารณาว่าบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและผู้ มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทกุคนมีหน้าท่ีจดัท าและเปิดเผยรายงาน
ดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามท่ีคณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร
จดัท ารายงานการมีสว่นได้เสีย 

                 5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกนัได้กระท าอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุ รกิจ
การค้า ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการ
เก่ียวโยงดงักลา่วผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัได้เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

6.  บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท ารายการระหว่างกันในลกัษณะท่ีอาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดบัของการท ารายการระหว่างกนัภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณา
จากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการท าธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกบัรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทัง้นีจ้ะพิจารณาระดบั
ของการท ารายการไมว่า่จะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึง่ต้องน้อยกวา่ร้อยละ 25 ยกเว้นกรณีท่ีเป็นการท ารายการตามปกติธุรกิจ
และกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมกบับริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมท่ีไมมี่ผู้ เก่ียวโยงท่ีถือหุ้นเกิน 10% 

                7.  บริษัทอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
มอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอช่ือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ         
ผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในวนัท่ีก าหนดยงัคงสิทธิในฐานะผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเทา่เทียมกนั 

8. หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทจดัสง่พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ ได้ระบถุึงรายละเอียด เอกสาร และหลกัฐานท่ี
ใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน  พร้อมทัง้แนะน าขัน้ตอนท่ีสะดวกในการมอบฉนัทะ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถจดัเตรียมได้
อยา่งครบถ้วนถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 
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9.  ข้อก าหนดในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนัน้ บริษัทมิได้ก าหนด
กฎเกณฑ์หรือเง่ือนไขใดท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียง
ก าหนดให้รับรองเอกสารโดยตวัผู้มอบฉันทะ และตวัผู้ รับมอบฉันทะเท่านัน้ เพ่ือเป็นการยืนยนัว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบ
สิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ท่ีพงึปฏิบตัิ 

10.  บริษัทจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุอยา่งน้อย 21 วนั 

               11.  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์     
บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

12. บริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุภาษาไทย ให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวไทย 
และเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม                  
ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
               13.  บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ ยืมเงิน หรือการค า้ประกนัสินเช่ือ  ให้กบั
บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการให้กู้ ยืมหรือค า้ประกนัเงินกู้ตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีเป็นไปตาม
สญัญาร่วมทนุ 

               14. ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีการท ารายการซือ้ขายสินทรัพย์ในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

               บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังาน
และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้ชมุชน สงัคม ภาครัฐและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีไ้ด้รับการคุ้มครองและดแูลเป็นอยา่งดี
ตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เน่ืองจากบริษัทตระหนกัถึงแรงสนบัสนนุจากผู้ มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนัและสร้างก าไรให้กบับริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความส าเร็จในระยะยาวของ
บริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดแูลกิจการวา่ บริษัทจะดแูลผู้ มีสว่นได้เสียตามสิทธิ
ท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณี     
ผู้ มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสทิธิ  โดยแนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดงันี  ้

               1.  ผู้ ถือหุ้น  

             -  ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม โดยค านงึถงึผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพ่ือ    
                  ผลประโยชน์ของกลุม่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยรวม 

-  บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
             -  จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทสญูคา่ หรือสญูเสียไปโดยเปลา่ประโยชน์ 
             -  เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ี  

เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท 

              -  บริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น และการปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัมาอย่างต่อเน่ือง พร้อมกนันีบ้ริษัทได้ให้ความส าคญักบัการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
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ประจ าปี  โดยบริษัทปฏิบตัิตามหลกัการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งก าหนดโดยส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ทัง้ก่อนการประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ใช้สิทธิออกเสียงในการประชมุได้โดยเทา่เทียมกนั   

               2.  คูค้่า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนี ้  

           -  บริษัทปฏิบตัิต่อคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนีท้กุรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ   
                 ของบริษัท และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  
              -  เง่ือนไขการคดัเลือกคูค้่า มีการแข่งขนับนข้อมลูท่ีได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่การกีดกนัไมใ่ห้คูค้่ารายใดรายหนึง่ 
                 เข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ  
           -  ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
              -  จดัท ารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
              -  จดัให้มีระบบการจดัการและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามสญัญาครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน  
                   ท่ีปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง 
              -  จ่ายเงินคูค้่าให้ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า และ/ 
                  หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

-  ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่   
กรรมการและพนกังานของคูแ่ข่ง 

              -  ไมก่ลา่วหาในทางร้ายแก่คูค้่าโดยปราศจากข้อมลูแหง่ความจริง 
              -  หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา 
              -  ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทาง 

ธุรกิจ 
           -  ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ ใน 
              กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ หรือมีเหตทุ าให้ผิดนดัช าระหนี ้ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดย 
                 ไมป่กปิดข้อเทจ็จริง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางที่แก้ไขโดยใช้หลกัความสมเหตสุมผล  
              -  บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเช่ือมัน่ 
                 ตอ่เจ้าหนี ้
              -  มุง่มัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

              3.  ลกูค้า  

              -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลกูค้าอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม มีทศันคติท่ีดี 
และให้ความส าคญัต่อลกูค้า ปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน า้ใจ สภุาพอ่อนโยนและรักษา
ความลบัของลูกค้า โดยไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ รวมทัง้ปฏิบตัิต่อลกูค้าทุกคน
อยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิต่อบคุคลหนึ่งบคุคลใดโดยเฉพาะ 

              -  สง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 
              -  ให้ข้อมลู ข่าวสาร และค าแนะน าท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ต่อลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินค้าการ

บริการ 
              -  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้

ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
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              - มีกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและบริการ รวมทัง้ความ
รวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว 

              4.  คูแ่ข่ง  
             -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคูแ่ข่งอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม อยา่งมีจริยธรรม  
                โปร่งใสและแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย 

  -  บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเช่ือว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดีเพราะจะท า ให้เกิดการพัฒนาทัง้                   
มาตรฐานการบริการ และนวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือเสนอตอ่ลกูค้า 

              -  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบการแข่งขนัท่ีดี 
              -  ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้ายและปราศจากข้อมลูความจริง 
              -  ไมเ่ข้าถงึสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีไมเ่หมาะสม 

            5.  ผู้ มีสว่นได้เสียทางธุรกิจ  
             -  บริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้อย่างชดัเจนเพ่ือปอ้งกันความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

             6.  พนกังาน  
-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างานแก่พนกังาน รวมถึงการ
สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีและท างานได้อย่าง       
มีความสขุ โดยมีบริการห้องออกก าลงักาย มีแข่งขนักีฬาประจ าปี เพื่อสร้างสามคัคีและความสมัพนัธ์อนัดี    

-  บริษัทตระหนกัเป็นอยา่งยิ่งถงึความส าคญัของพนกังาน และเพื่อให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทสรรหาและว่าจ้าง
บคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพ่ือเข้ามาปฏิบตัิงาน และสมัพนัธ์กบัความต้องการและการ
เติบโตของบริษัท โดยจดัโครงการพฒันาความรู้ความสามารถพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองให้มีความสามารถในระดบัสงู 

-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กบั
พนกังานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยการให้ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจน
จดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ สิทธิในการเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลท่ีบริษัทก าหนด เงินช่วยเหลือกรณีพนกังาน หรือบิดามารดาของพนกังาน หรือ   
คู่สมรสถึงแก่กรรม การจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี การจดักิจกรรม 5 ส. และการจดัให้มีสถานท่ีออกก าลงั
กาย เป็นต้น 

-  บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาบคุลากรเป็นอย่างยิ่งโดยได้จดัท าแผนพฒันาบคุลากรภายในท่ีชดัเจน สง่เสริม
ให้พนกังานทกุระดบัชัน้ ตัง้แต่ระดบัพนกังานจนถึงผู้บริหารระดบัสงู ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาให้มีความรู้   
ความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดทกัษะในการท างาน รวมทัง้การจ้างงานในเง่ือนไขท่ียตุิธรรม
เหมาะสมกบัสภาวะตลาดและสอดคล้องกบักฎหมายแรงงาน 

-  การให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนกังานตามศกัยภาพการท างาน ด้วยการน าระบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานในการวดัความสามารถเพ่ือเป็นหลกัในการพฒันาสมรรถนะ (Competency) และมีการ
วดัผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทกุกิจกรรมท่ีส าคญัประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบของพนักงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และผลตอบแทนท่ีเช่ือมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบักิจการและสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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-  การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบังานที่ปฏิบตัิอยา่งทัว่ถงึ  

-  บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแนวปฏิบตัิท่ี
ชดัเจนในการไม่เลือกปฏิบตัิ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกนัในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุม่ผู้ ด้อยโอกาส เยาวชน 
ผู้สงูอาย ุและการยอมรับสิทธิในการรวมกลุม่และร่วมเจรจาต่อรองของพนกังาน โดยในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการ
ร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชนแตอ่ยา่งใด  

-  การก ากบัดแูลให้พนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนกังานอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การให้ค าแนะน าแก่พนกังานเพ่ือไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทก ากบัดแูลให้พนกังานมีการใช้สินค้าถกู
กฎหมายและป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด าเนินงาน
และปฏิบตัิหน้าท่ีโดยสจุริตไมเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่เพ่ือผลประโยชน์และความส าเร็จของบริษัท 

            7.  สงัคมและสว่นรวม  
            -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสงัคมไว้อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถงึการ 

    ปฏิบัติ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อช่ือเสียงของประเทศ   
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ 

           -  สง่เสริมและปลกูฝังให้เกิดจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้กบัพนกังานทกุระดบั 
           -  ไมก่ระท าการช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือยอมเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

            8.  ชมุชน  
           -  บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีบริษัทต้องดูแลและอ านวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม  

ต่างๆ  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นการตอบแทนสงัคม จึงมีนโยบายให้การ
สนบัสนนุและมีส่วนร่วมสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชน โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ตา่งๆ  

           -  ร่วมประชมุ แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานในท้องถ่ิน เพ่ือการพฒันาชีวิตความเป็นอยู ่ 
              ของชมุชนอยา่งสม ่าเสมอ 
           -  บริษัทก าหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอันเน่ืองมาจากการ

ด าเนินงานของบริษัท 

            9.  สิ่งแวดล้อม  
-  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมัน่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย   
กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดตา่ง  ๆรวมทัง้การยดึแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 
และพร้อมท่ีจะด าเนินการพฒันากระบวนการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอย่างจริงจงัและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากท่ีสดุ และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององค์กรท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยท่ีสดุ รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และสะท้อนความยัง่ยืนของ
ธุรกิจตอ่ไป            

           -   พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในทกุกิจกรรมของบริษัท เพ่ือลดมลภาวะและผลกระทบตอ่ 
                สิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย แผนงานปฏิบตัิ และการประเมินผลอยา่งชดัเจน 
           -  ให้การสนบัสนนุการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และให้ความร่วมมือกบัพนกังาน    
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              ลกูค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดีตอ่การ     
              จดัการสิง่แวดล้อมของบริษัท 
           -  มีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอ่เหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและชมุชน อนัเป็นผล 
              มาจากการด าเนินงานของบริษัท 
           -  สง่เสริมให้พนกังานบริษัทมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมภายใต้ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม  
              ตลอดจนรณรงค์การอนรัุกษ์และการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ผ่านการฝึกอบรมและให้ความรู้ 
              ผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสมัพนัธ์ หนงัสือเวียนภายในตอ่พนกังานเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ 
              และทกัษะด้านสิง่แวดล้อม 

 -  มีการน าเสนอผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบการรายงานตรง 
    ต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่การด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของบริษัท ผู้ ถือหุ้น และผู้ มี   
สว่นเก่ียวข้องกบับริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วตอ่สาธารณชนผ่านเวบ็ไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัท 

      10.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน      
ซึง่เป็นรากฐานของการดแูลและพฒันาบคุลากร อนัจะมีสว่นส าคญัในการสร้างคณุภาพ และผลงานโดยรวมของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทได้มุง่มัน่ท่ีจะดแูลพนกังาน ดงันี ้ 

   1.  การดูแลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัท 
มุ่งมั่นท่ีจะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการ
เทียบเคียงกบัสภาพตลาดโดยรวมอยา่งสม ่าเสมอ  

   2.  การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างความพึงพอใจ ทัง้ในด้าน
ผลตอบแทนและบรรยากาศในการท างาน โดยพฒันาขีดความสามารถตามความต้องการของแตล่ะ
หน่วยงาน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 

11.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ เพ่ือเป็น
การปอ้งกนัปัญหาท่ีอาจท าให้บริษัทเสียหาย หรือเสียช่ือเสียง โดยห้ามผู้บริหารและพนกังาน น าซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ 
และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิมาใช้ด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนญุาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นัน้ๆ และให้พนกังาน
ทกุคนมีหน้าท่ีช่วยกนัดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้
หรือให้บคุคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนญุาต รวมถึงมีนโยบายห้ามการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ทกุประเภท โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

          1. พนกังานทกุคน มีหน้าท่ีปกปอ้งและรักษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพ่ือมิ 
ให้ข้อมูลเหล่านัน้ร่ัวไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืนโดยมิได้รับอนญุาต 

          2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน และไม่น าผลงานอันมี
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืนไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นของผลงานไปใช้โดยท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตจาก 
เจ้าของผลงาน 

 12.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทจุริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือ
การให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท 
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิในการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต และความไม่เป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างชดัเจน เช่น         
มีการปฏิบตัิตามข้อห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคมุภายใน  จริยธรรมและการก ากบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีของ
พนกังานทกุคนและทกุระดบัในบริษัท และมีการควบคมุดแูลด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการก ากบัการ
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ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและให้สินบน รวมถึงอ านาจหน้าท่ีในการรายงานเร่ืองต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตาม
ตรวจสอบอิสระขององค์กร นอกจากนีย้งัมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งน้อยปีละครัง้เป็นประจ าทกุปี  

 ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันการทุจริตคอรร์รัปชั่นโดยก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนรัดกมุ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานจริง เพ่ือเป็นการปอ้งกนัไม่ให้เกิด
การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

13.  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะท างานโครงการบริหาร              
ความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทกุไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั และได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูล
เพ่ือปอ้งกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทจุริต ดงันี ้

        1.  ห้ามมิให้พนกังานให้ หรือเสนอท่ีจะให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บคุคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ นายหน้า ตวัแทน คู่ค้า เป็นต้น ท่ีมีเจตนาชกัน าให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้น  การกระท า
อนัใดเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของบคุคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลี่ยน
กบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได้ 

2.  ห้ามมิให้พนกังานเรียกหรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้ อื่นที่สอ่ไปในทาง             
จงูใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีในทางมิชอบ 

3.  การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถกูต้องตาม
กฎหมายทัง้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศท่ีบริษัทติดต่อธุรกิจด้วย  

         4.  การกระท าอนัเป็นการทจุริตต่อหน้าท่ี ถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง 

14.  บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการติดต่อสื่อสารกบัผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างกนั ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และค าแนะน าของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั และในกรณีที่            
ผู้ม ีส ่วนได้ เส ียไม ่ได้ร ับความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ิของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรงท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรือเลขานกุารบริษัท หรือ e-mail: 
company_secretary@ch-karnchang.co.th ซึง่ในปี 2560 ไมป่รากฏวา่มีข้อร้องเรียนเข้ามาแตอ่ยา่งใด 

15.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้งเบาะแส ในการกระท าผิด                 
โดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

    1.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง สามารถเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเอง
ได้หากเหน็วา่การเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไมป่ลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ  แตห่ากมี
การเปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเทจ็จริงให้ทราบ 

    2.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง บริษัทจะไมเ่ปิดเผยช่ือ-สกลุ ท่ีอยู ่
ภาพ หรือข้อมลูอื่นใดท่ีสามารถระบตุวัผู้แจ้งได้ 

    3.  ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องไว้เป็นความลบั/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้ก าหนด  
มาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ ท่ีให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้ มครองจากการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน 

mailto:president_office@ch-karnchang.co.th
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ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
แหง่การร้องเรียน 

    4.  ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ  
เหมาะสม และเป็นธรรม  

16. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บุคคลทัว่ไป และพนักงานสามารถร้องเรียนในกรณี
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง
มาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียน และการแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ ร้องเรียนท่ีเป็นระบบและยตุิธรรม โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระ ดงันี ้

1.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงท่ีเก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือการไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรม 
2.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเทจ็จริงตอ่กรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบสวนข้อเทจ็จริง เพ่ือพิจารณา

การร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการพฒันา
ความรู้ การตรวจสอบข้อเทจ็จริง เป็นต้น 

3.  มาตรการด าเนินการ ผู้ รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง และก าหนด
มาตรการด าเนินการเพ่ือระงบัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าท่ีแจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองใน
กรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั ให้รายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

17.  ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์                
ในฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ ท่ีออกโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อยา่งเคร่งครัด 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมี
การจดัท ารายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้แก่ รายการท่ีเก่ียวโยงกนั  การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทได้ให้ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคัญท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตดัสินใจลงทนุ หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปได้รับทราบข่าวสารท่ีส าคญัอยา่งรวดเร็วเทา่เทียมกนั   

 บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทต่อสาธารณชนอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา 
โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยผ่านช่องทางท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีแนว
ปฏิบตัิดงันี ้

1.  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการท่ีตนเองเข้าไปลงทนุ และสิทธิของตนเอง
โดยเปรียบเทียบกับผู้ ถือหุ้นอ่ืน บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดท่ีแสดงให้ผู้ ใช้ข้อมูล
สามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นท่ีแท้จริงอย่างชดัเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
รวมทัง้ข้อมลูโครงสร้างของกลุม่ธุรกิจและสดัสว่นการถือหุ้น ความเสี่ยงหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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               2.  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย พร้อมทัง้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ และ         
ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัท  นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังท าการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-
karnchang.co.th ซึ่งจดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 
56-1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมลูด้านนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ ข้อบงัคบัของบริษัท หนงัสือนดัประชมุ ผลการด าเนินงาน อตัราสว่นทางการเงิน ประวตัิการจ่ายเงินปันผล ตลอดจน
ข้อมลูอ่ืนๆ เช่น การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
รับข้อมลูข่าวสารได้ทนัตอ่เหตกุารณ์ เข้าถงึโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 
                3.  ในด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบับริษัทอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา โดยมีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะท่ีรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมลูต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงิน เช่น รายงาน
การเงิน ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวตัิการจ่ายเงินปันผล และข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ส าหรับผู้ ลงทุนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน      
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเวบ็ไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึง่จดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

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

 การให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทต่อนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์เป็นอีกหน้าท่ีส าคญัของแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เน่ืองจากเป็นการให้ข้อมลูของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจของ                
ผู้ ลงทุน เจ้าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีต่อ
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ โดยอาจท าการตรวจทานแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้โดยไม่ก่อให้เกิดการชีน้ าหรือบิดเบือนบท
วิเคราะห์ของนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริงในอดีต หรือท่ีได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว             
จงึไมจ่ดัเป็นการชีน้ าการลงทนุ  

 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการเปิดเผยข้อมลู ท าให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทนุได้โดยตรง ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ผู้
ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, Analyst Meeting การร่วมออกบูธในงาน
ตา่งๆ เป็นต้น  

                     นอกจากนี ้บริษัทยงัมีนโยบายหมนุเวียนผู้บริหารระดบัสงูในการมีส่วนร่วมให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามต่อ         
ผู้ลงทนุเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนกัถึงความต้องการของผู้ลงทนุทัง้ในประเทศ และต่างประเทศด้วย
ตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท ส าหรับ
การสื่อสารภายในองค์กร แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ได้มีการจดัท ารายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและ
ความเห็นของผู้ลงทนุท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือรายงานสรุปต่อผู้บริหารเป็นประจ าทกุเดือน เพ่ือเป็นช่องทางการ
น าเสนอข้อแนะน าท่ีดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทนุต่อผู้บริหารเพ่ือมาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึง่จากการด าเนินกิจกรรม
ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานท่ีผ่านมาของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ท าให้ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลประเภทบริษัท        

http://www.ch-karnchang.co.th/
http://www.ch-karnchang.co.th/
http://www.ch-karnchang.co.th/
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จดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียม (Best Investor Relations Awards)  ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ท่ีมี
มลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดระหวา่ง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2017 

                4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัในรายงานประจ าปี 
อย่างถกูต้อง ทนัเวลา และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

                5.  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุ 
และจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปี 2560 

                6.  คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์เป็นไป
ตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายให้ 
กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ     
ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต.ในส่วนของผู้บริหาร
คนอ่ืนตลอดจนพนกังานท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูส าคญัของบริษัทซึง่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลกัทรัพย์ การซือ้
ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุทัว่ไป อาทิเช่น ข้อมลูการเพิ่มทนุ ลดทนุ ข้อมลูการจ่าย เงิน
ปันผล ข้อมลูผลประกอบการของบริษัท ข้อมลูการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึงป้องกันการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบุคคล
ภายใน โดยก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้สอดคล้องต่อเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด และ
บคุคลภายในควรละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอคอยจนกระทัง่ประชาชนได้รับข้อมลูแล้วและมีเวลาประเมินข้อมลูนัน้
ตามสมควร 

                7.  คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายในเร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร             
โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง
ซึง่เป็นสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยให้เปิดเผยข้อมลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติ
บคุคลอ่ืน และข้อมลูการถือหุ้นในนิติบคุคลอ่ืน กรณีท่ีถือเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดทัง้ของ
ผู้ รายงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับผู้ รายงาน (คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง) เพ่ือจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ เก็บรักษา และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีบริษัทได้รับรายงาน      

                8.  ในด้านนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง ซึ่ง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีต้องการ ส าหรับค่าตอบแทนผู้ บริหารไม่รวมกรรมการผู้ จัดการ ใหญ่เป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ี
คณะกรรมการบริหารก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รายละเอียด
ปรากฏในหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้า 8-7 ถงึ 8-9 

 9. บริษัทได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและเพ่ือการพฒันาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยัง่ยืน ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวเป็นกลไกส าคญัท่ีจะ
ช่วยให้ผู้บริหาร พนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสียรายงานการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทจุริต และประเดน็ด้านจรรยาบรรณ
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อ่ืนๆ โดยไม่ระบุช่ือ และจะท าให้ผู้แจ้งเบาะแสเช่ือมัน่ได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสท่ีเป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพ่ือน าไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุป รวมทัง้มาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้ แจ้ง
เบาะแสอย่างเป็นธรรม 

 10. บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันท่ีส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของบุคคลท่ีมีการท า
รายการระหวา่งกนั ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคา และมลูค่าของรายการ 

       11. บริษัทได้ก าหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจก่อสร้างและการ
พฒันาการลงทนุโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานในระดบัภมูิภาคอยา่งมีคณุภาพและครบวงจร 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานของ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการก ากบัควบคมุดแูลให้
ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้นบนพืน้ฐานของหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้
ความส าคญัของบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีมีต่อบริษัทและผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒุิ 
เป็นผู้ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซ่ือสตัย์สจุริต 
และมีความเป็นอิสระในการตดัสินใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 
        คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแนวปฏบิัตทิี่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้  และมี

ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการ
ท่ีเป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการท่ีเป็นอิสระ 4 คน ซึง่ถือว่ามีการถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการท่ี
เป็นอิสระ 4 คน ซึง่มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมาย
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูลและการบริหารงานประจ า โดยคณะกรรมการได้
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่อยา่งชดัเจน  

ส าหรับคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” นัน้ บริษัทมีการก าหนดให้เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นจ านวนท่ีกรรมการทกุคนสามารถอทุิศ
เวลาเข้าประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการไม่มีนโยบายจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ    
เน่ืองจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทและต่อผู้ ถือหุ้น     
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือท า
หน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการ    
ผู้จดัการใหญ่ โดยให้แจ้งต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทถึงเหตผุล และรายละเอียดของบริษัทท่ีไปด ารงต าแหน่ง ทัง้นี ้จะไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 5 คณะ เพ่ือติดตามและก ากบัดแูลการด าเนินงานอย่าง
ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการได้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ 
และคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุได้จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของตนตอ่คณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ และ
พิจารณากลัน่กรองงานท่ีเสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการ
บริหารจดัการทางการเงิน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของบริษัทก่อน
น าสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการ
ท่ีเก่ียวโยงให้ถกูต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการด้านก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
ในการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการ
ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดแูลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท กลยทุธ์ท่ีใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยง 

5) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีในการให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม
การปฏิบตัิงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม     รวมถึงพิจารณาและติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม และประเมินผลส าเร็จ  

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                    1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะและประสบการณ์หลากหลายท่ีสามารถใช้
วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้น า  ท าหน้าท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไว้
อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล เพ่ือเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และมีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2)  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และก าหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

                     3)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท
เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท กลยทุธ์ เปา้หมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ  รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูลให้
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ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดให้แก่กิจการ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เดิมบริษัทได้จดัให้มีการทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และพนัธกิจของ
บริษัทอย่างน้อยทกุๆ 5 ปี ต่อมา ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 7/2557 เม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมาทุกปี เพ่ือท่ี
คณะกรรมการบริษัทจะได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ      

4)  บริษัทได้มีการจดัท าจรรยาบรรณของบริษัทขึน้ตัง้แต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบในการ
น าไปปฏิบตัิ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงานท่ี
ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิตนต่อบริษัท ผู้ ร่วมงาน บคุคลภายนอก และต่อสงัคม ตามหลกัการทางจริยธรรมท่ีดี 
ซึง่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนได้รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพงึประพฤติปฏิบตัิตน
ท่ีเหมาะสม และถกูต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทด้วยความซ่ือสตัย์
สจุริตและเท่ียงธรรมเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม 
                        บริษัทมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบตัิ โดยการ 
ส่งแบบส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นประจ าทุกปี แล้วน าผลการ
ส ารวจมาสรุปเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการยดึถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยา่งจริงจงั  

นอกจากนีบ้ริษัทได้ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ า หากปรากฏว่าข้อพึงประพฤติ
ปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมทันที 
นอกจากการจดัให้มีการส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเป็นประจ า
ทกุปีพร้อมให้มีการลงนามรับรองเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว บริษัทยงัสนบัสนนุ
ให้ผู้บริหารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เข้ารับการอบรมหลกัสตูรเก่ียวกบัการก ากับดแูลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มพนู
ความรู้ ความเข้าใจ วิสยัทศัน์ ทศันคติท่ีดีต่อการบริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสร้างภาวะผู้น าและสืบ
ทอดต าแหน่งในการบริหารงาน รวมถึงการปฏิบตัิหน้าท่ีและขบัเคลื่อนองค์กรด้วยคณุธรรมและจริยธรรมตอ่ไป 

5)  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตัง้ส านักตรวจสอบภายใน โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหน้าท่ีติดตามและสอบทานการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนระบบการปฏิบตัิงานในฝ่าย
ตา่งๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
ทัง้นีใ้นปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแตอ่ยา่งใด    

6)  บริษัทได้จดัให้มีหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและดแูล
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและ
รายงานสารสนเทศตา่งๆ     

      7)  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายในไว้ในรายงานประจ าปี 

8)  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมี
การดแูลให้ปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวต่อสาธารณชน ทัง้นี ้
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บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์         
ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องได้ยดึถือปฏิบตัิ โดยมีหลกัการส าคญัได้แก่ 
  (1) การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  (2) การเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ
รายการระหว่างกนัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมทัง้การ
เปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนัดงักลา่วไว้ในงบการเงินตามท่ีมาตรฐานบญัชีได้ก าหนดไว้ด้วย 
                            (3) ในการพิจารณาท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ การท ารายการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้ นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยกรรมการท่ีมี         
สว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ 

9)  ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการจดัการความเสี่ยง
ของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจดัการในการรายงานผลการด าเนินงานในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้และรับทราบ
จากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึง่บริษัทได้มีการก าหนดและประเมินความเสี่ยงของ
กิจการ มีการก าหนดมาตรการปอ้งกนัและระบบจดัการความเสี่ยงท่ีมีประสทิธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร  

 นโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานทกุคน และทกุหน่วยงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ด าเนินการประเมิน ติดตาม และสนบัสนนุให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสทิธิภาพ 

2. ทุกหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง อีกทัง้การประเมินผลและการ
ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจอยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละครัง้ 

3. ก าหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจ าปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยง
ทัง้หมดครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร โดยค านึงถึงปัจจยัเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ก าหนดให้มีการ
จดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีประเมินการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็น
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตส านึกในเร่ืองความเสี่ยง สร้างฐานองค์ความรู้ 
เพ่ือให้พนกังานทกุระดบัสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมลู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อนัจะน าไปสู่การพฒันาและ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยทุธ์ 

10)  การแบง่แยกบทบาทหน้าท่ีระหวา่งคณะกรรมการบริษัท กบัฝ่ายจดัการ 

        บริษัทได้จดัให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน  
โดยกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะท่ีฝ่ายจดัการของ
บริษัทท าหน้าท่ีบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ จงึเป็นบคุคลคนละคนกนั และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   
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คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ส าหรับฝ่ายจดัการของบริษัท ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่งานปฏิบตัิการ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุม่งาน
บริหาร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่  สายงานก่อสร้าง 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซือ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกั
ตรวจสอบภายใน 

       11)  คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฎิบตัิ  โดยมีขัน้ตอนการ
ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนและมีความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบตัิได้ มีการประชมุร่วมกนัทัง้ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการวางแผนงาน และขัน้ตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนงาน/แผนปฏิบัติการแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดท า
โครงการต่างๆ  ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผล การก าหนดให้มีคณะท างานเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน หากพบว่า
ผลการด าเนินงานต ่ากวา่เปา้หมาย จะต้องพยายามปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลกัดนัเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการก าหนดตารางการประชมุคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชมุได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนดสามารถเรียกประชมุ
เพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น คณะกรรมการมีก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุ 2 เดือน โดยส านกักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่จะสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ ก่อนการประชมุลว่งหน้าอย่าง
น้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้  

โดยระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึน้โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชมุทัง้หมด 7 ครัง้ และมีการประชมุระหว่างกรรมการท่ี
ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย
อิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีการประชมุคณะกรรมการ
บริหารทุกเดือน ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครัง้ 
ประธานกรรมการจะท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้
กรรมการทกุท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั และผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าร่วมประชมุเพ่ือชีแ้จงข้อมลูใน
ฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นท่ีพอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทัง้นี ้ได้จดัท ารายงานการประชมุเก็บ
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บไว้อยา่งมีระเบียบเพ่ือการตรวจสอบ   

                     นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหรือมีสว่นได้เสียกบั
วาระท่ีจะพิจารณาเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้  ทัง้นี ้ การพิจารณาว่าเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและผู้ มีสว่นได้เสียนัน้ 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีสว่นได้เสียซึง่กรรมการและผู้บริหารทกุคนมีหน้าท่ีจดัท ารายงานดงักลา่ว ตามท่ี
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย เพ่ือเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อประธาน
กรรมการบริษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ 
ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด 
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ส าหรับการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน (จ านวนครัง้ที่เข้าร่วมประชุม/จ านวนครัง้ที่ประชุมทัง้หมด)   
สรุปได้ดังนี ้ 

รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล
และบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ความ

รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1. นายอศัวิน คงสิริ  7/7      
2. นายปลิว ตรีวศิวเวทย์ 7/7 17/17  2/2 4/4  
3. นายวิฑรู เตชะทศันสนุทร 7/7  5/5 2/2 4/4  
4. นายถวลัย์ศกัด์ิ สขุะวรรณ 7/7  5/5 2/2 4/4  
5. นายภาวิช ทองโรจน์  7/7  5/5   2/2 
6. นายณรงค์ แสงสริุยะ 7/7 17/17  2/2 4/4  
7. นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 7/7 17/17     
8. นายประเสริฐ มริตตนะพร 7/7 17/17    2/2 
9. นายรัตน์ สนัตอรรณพ 7/7 17/17     
10. นายอนกุลู ตนัติมาสน์ 7/7 17/17    2/2 

 

  5.  การประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 
ส าหรับประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมทัง้คณะ เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี ้ผลการประเมินแบง่ตามหวัข้อ 6 หวัข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสัมพันธ์กับ                 
ฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร สรุปได้ดงันี ้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเหน็วา่ โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการอยูใ่นเกณฑ์ดี มีความเหมาะสม
กบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอ และท าหน้าท่ีโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ชดุย่อยอีกจ านวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ีช่วยในการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้การพิจารณาความ
เหมาะสม ความสมเหตสุมผลของการท ารายการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ  สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส ยตุิธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลใดบคุคลหนึง่  3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท รวมทัง้การ
บริหารความเสี่ยงด้วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าท่ีก าหนดแนวทางและนโยบายการ
ด าเนินงานด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  5. คณะกรรมการบริหาร ท าหน้าท่ีในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่ฝ่าย
บริหารและด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี 
โดยคณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท การทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทพร้อมทัง้ดแูลให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายต่างๆ การพิจารณา
ทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม พร้อมกนันีค้ณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายเพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับรายการเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั พร้อมกนันีค้ณะกรรมการยงัได้
ทบทวนระบบควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า มีระบบภายในท่ีดีพอ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ี
เหมาะสม รวมถงึการติดตามดแูลการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

3)  การประชุมคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า การประชมุคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งก าหนดการ
ประชมุพร้อมระเบียบวาระประจ าปีให้กรรมการได้รับทราบลว่งหน้า ซึง่ช่วยให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชมุได้ทกุ
ครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชุมและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ   และสามารถก ากบัดแูลให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนัน้กรรมการจะได้รับเอกสาร
ประกอบการประชมุลว่งหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูเพื่อเตรียมตวัเข้าประชมุซึง่ในเอกสารประกอบการประชมุ
จะมีข้อมลูอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ ซึง่คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูที่จ าเป็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้อ านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทกุคน และไม่ถกูครอบง าโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญั
อยา่งเตม็ท่ีในที่ประชมุ 

4)  การท าหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การท าหน้าท่ีของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี  มีการเตรียมตวัและศึกษา
ข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ และเข้าประชุมอย่างสม ่าเสมอ และกรรมการได้แสดงความคิดเห็น อย่าง
เป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจ ลงมติ รวมถึงการให้ความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่าง
เหมาะสม และยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหว่างกนัโดยไมเ่กิดความขดัแย้ง 

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการอยู่ในเกณฑ์ดี กรรมการสามารถหารือกบั
กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถขอ
ค าแนะน าจากกรรมการได้เม่ือจ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ อีกทัง้
คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ีการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการไม่
เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการสว่นใหญ่มีความเห็นว่า การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหารอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของ
บริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวท่ีส าคัญเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการมีประสิทธิภาพ  โดย
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คณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ และเม่ือมีกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป เพ่ือให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
กรรมการ และคณะกรรมการได้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง เพ่ือให้การท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง  

โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานกุารบริษัท จดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละคน ส าหรับ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการโดยรวมทัง้คณะ  

  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท             
เพ่ือรับทราบและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้     

6.  การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

                    ประธานกรรมการบริษัท ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทกุท่าน โดยด าเนินการตัง้แต่ปี 
2556 เป็นต้นไป ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณาก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัทต่อไป ทัง้นีผ้ลการประเมินแบ่งตามหวัข้อ  6 หวัข้อ 
ได้แก่ คณุสมบตัิของกรรมการ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของ
กรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน 
ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทุกรายให้แก่ประธานกรรมการ
บริษัท ส าหรับประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคล  

  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพ่ือรับทราบและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้     

7.  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 5 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณา
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทัง้นีผ้ล
การประเมินแบ่งตามหวัข้อ 6 หวัข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
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ของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท าหน้าท่ีของกรรมการ ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเอง
ของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร โดยความเหน็ของกรรมการสรุปตามหวัข้อได้ดงันี ้  

 1)  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชดุย่อยทกุคน
เห็นว่า จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยให้การท า
หน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลายเพียงพอท่ีจะช่วยให้การท าหน้าท่ีโดยรวมของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้คณะกรรมการชดุย่อย ยงั
ได้ท าหน้าท่ีช่วยในการก ากับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วย
ความโปร่งใส ยตุิธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแข่งขนัได้ในการรักษา
กรรมการท่ีดีมีความสามารถ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการบริหารและจดัการความเสี่ยง ดแูลและให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหาร ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 2)  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผลประเมิน
ของคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

  -   คณะกรรมการบริหาร  :  มีการให้แนวนโยบาย ก ากบัดแูล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่กรรมการ    ผู้จดัการ
ใหญ่ และฝ่ายบริหาร การก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผน
ต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ    และ
การรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ  :  มีการดแูลให้การจัดท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง 
โดยทัว่ไป การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
การพิจารณาให้การท ารายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ด าเนินการตามกระบวนการท่ี   
ก าหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท การก ากับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง การเสนอแต่งตัง้ ก าหนดค่าตอบแทน และ
ประเมินผลผู้สอบบญัชีอยา่งเหมาะสม 

-  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  :  มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มี       
ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
การก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือน าเสนอผู้ ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่
ให้สอดคล้องกบัผลการประเมิน 

-  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  :   มีการศกึษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม
การปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ
บริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท การพิจารณานโยบาย
และแผนงานเก่ียวกบัการบริหารความเสี่ยง การดแูลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท 
กลยุทธ์ท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัท  
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  -   คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม  :  มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว     
รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม การพฒันาและเสนอแนะนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวท่ีส าคัญเก่ี ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมการ
เปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนงานส าหรับการด าเนินงานด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อม  

 3)  การประชมุคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งก าหนดการประชมุพร้อมระเบียบ
วาระประจ าปีให้กรรมการได้รับทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้กรรมการสามารถจดัสรร
เวลามาประชุมได้ทกุครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการมีความเหมาะสมท่ีจะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ ว าระการประชุม
คณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนัน้กรรมการได้รับ
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมลูเพ่ือเตรียมตวัเข้าประชุม ข้อมลูในเอกสารการ
ประชมุเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ คณะกรรมการสามารถขอข้อมลูท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการตดัสินใจให้
เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท บรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอือ้อ านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค์ของ
กรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญอย่างเต็ม ท่ีในการ
ประชมุคณะกรรมการ  

 4)  การท าหน้าท่ีของกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตวัและศกึษาข้อมลูอยา่ง
เพียงพอมาก่อนการประชมุคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจลงมติ ไม่ถกูโน้มน้าวโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมี
ความส าคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นท่ีไม่ส าคญั และกรรมการ
ยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหวา่งกนั โดยไมเ่กิดความขดัแย้ง  

 5)  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  :  ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกบักรรมการ  ผู้จดัการ
ใหญ่ได้อยา่งตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ กรรมการผู้จดัการใหญ่สามารถขอค าแนะน าจาก
กรรมการได้เม่ือจ าเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการ คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีท่ีการปฏิบตัิหน้าท่ีของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
และงบประมาณที่ก าหนด 

 6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทอย่าง
เพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหาข้อมลูหรือติดตามข่าวท่ีส าคญัเก่ียวกบั
ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขนั ซึง่จะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าท่ี
กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทกุทา่นได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการ มีการ
เตรียมตัวและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการ อย่าง
สม ่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระใน
การตดัสินใจลงมติ   ไม่ถกูโน้มน้าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลา
กบัประเดน็ท่ีไมส่ าคญั และกรรมการยอมรับความเหน็ท่ีแตกตา่งระหวา่งกนั โดยไม่เกิดความขดัแย้ง  
 โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้
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 1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดท าแบบประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชดุย่อย 
 2. เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยและ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชดุย่อย
ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้   

8.  การประเมนิผลการปฏบิัตติามจรรยาบรรณของบริษัท 

 คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณบริษัท เพ่ือเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะ
ประเมินการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเน่ืองทกุปี ทัง้นีผ้ลการประเมินสรุปโดยรวม กรรมการและผู้บริหารปฏิบั ติ
ตามจรรยาบรรณบริษัทดงันี ้ 

1. การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ : เข้าใจและยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท 
2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีใช้กบับริษัทและธุรกิจการค้าอยา่งเคร่งครัดตามหลกั 
    จริยธรรมท่ีพงึปฏิบตัิและปฏิบตัิตามนโยบายบริษัท 
3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไมน่ าข้อมลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน หลีกเลี่ยงการ 
    กระท าท่ีจะก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบริษัท ไมเ่ข้าไปมีสว่น 
    ร่วมหรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึง่อาจมีผลประโยชน์หรือขดัแย้งทางธุรกิจตอ่บริษัท  
4. การใช้ข้อมลูภายในเพ่ือซือ้ขายหลกัทรัพย์ : ไมเ่ปิดเผยข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะอนั 
    สง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
5. หน้าท่ีตอ่ผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสดุเพ่ือเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้องค์กรมีศกัยภาพ  
    รองรับการขยายตวั และตอ่ยอดทางธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง และเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
6. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริหารและพนกังาน : มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบตัิเพ่ือดแูลรักษาสภาพแวดล้อม 
    ในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินอยูเ่สมอ 
7. หน้าท่ีตอ่ชมุชน สงัคม สิ่งแวดล้อม : ให้ความร่วมมือในการท าประโยชน์แก่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม  
     ตามโอกาสและความพร้อม 
8. การเปิดเผยข้อมลูและการรักษาความลบั : ปฏิบตัิตามนโยบายในการจดัการข้อมลูในบริษัทอย่างมี           
    ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมลูท่ีจ าเป็นและถกูต้องเหมาะสมตอ่สงัคมตามแตโ่อกาส และไมเ่ปิดเผย 
    ข้อมลูของบริษัทท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณะ ข้อมลูสว่นบคุคล หรือน าข้อมลูท่ีได้รับจากหน้าท่ี 
    การงาน ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สว่นตน 
9. ทรัพย์สินของบริษัท : ก าหนดแนวปฏิบตัิในการดแูลรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สินของบริษัทมิให้สญูหาย เสียหาย     
    หรือน าไปใช้ในทางที่ผิด  
10. ของก านลัและการเลีย้งรับรอง : ก าหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองการให้ของก านลัและการเลีย้งรับรอง โดย 
      หลีกเล่ียงการรับสิง่ของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า คู่สญัญา หรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท  
      เว้นแตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยมโดยพงึพิจารณาวา่อยูใ่นมลูค่าท่ีเหมาะสม 
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9.  การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการอิสระและกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ทกุปี โดยด าเนินการต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2555 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และ
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เ ป็นผู้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสมส าหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาเหน็ชอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่เป็น 3 หมวด ดงันี ้
  หมวดท่ี 1 :  ความส าเร็จของเปา้หมายเชิงธุรกิจ 

 หมวดท่ี 2 :  การวดัผลการปฏิบตัิงาน ซึง่ประกอบด้วย 
      1)  ความเป็นผู้น า 
      2)  การก าหนดกลยทุธ์ 
      3)  การปฏิบตัิตามกลยทุธ์  

  4)  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
      5)  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
      6)  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
      7)  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
      8)  การสืบทอดต าแหน่ง 
      9)  ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
     10)  คณุลกัษณะสว่นตวั 

 หมวดท่ี 3 :  การพฒันา CEO 

10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่
ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนท่ีเป็นประธาน หรือสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง  ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบัอตุสาหกรรมเดียวกัน
และสงูเพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ : 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้สอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ใน
ระยะสัน้และในระยะยาว และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในแตล่ะปี  

คา่ตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัท และผลประเมิน
การปฏิบตัิงานของผู้บริหารแตล่ะคน 
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11.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

-  การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้หลกัสตูรการอบรมภายในและ
ภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูให้ความส าคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือสมัมนาในหลกัสตูรต่างๆ หรือพฒันา
ความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทสว่นใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกบัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) แล้ว ได้แก่ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
หลักสูตร The Role of Chairman (RCP) หลักสูตร Audit Committee Program หลักสูตร Role of Compensation 
Committee (RCC) 

ทัง้นี ้บริษัทยงัได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามท่ี IOD และสถาบนัอ่ืนๆ     
จดัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ดงันี ้

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร วนั เดือน ปี หลกัสตูร / โดย 

1. นายอศัวิน คงสิริ 17 กรกฎาคม 2560 “Story Telling : เล่าเร่ืองอย่างผู้น า” / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 3 ตลุาคม 2560 EY Center for Board Matters “Critical insights for Boards and Audit 
Committees” / EY Office Limited 

 5 ตลุาคม 2560 Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight / 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2. นางสาวสภุามาส ตรีวิศวเวทย์ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development (RoLD) /              
สถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 

3. นายวิฑรู  เตชะทศันสนุทร 21 มีนาคม 2560 สมัมนาทางบญัชี เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน  / EY Office Limited   

 17 กรกฎาคม 2560 “Story Telling : เล่าเร่ืองอย่างผู้น า” / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 13 กนัยายน 2560 Nomination Director Event 1/2017 หวัข้อ Nomination Committee Best 
Practice Guideline / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 22 พฤศจิกายน 2560 สมัมนาทางบญัชีหวัข้อ “ธรุกิจในยคุแห่งความผนัแปรผิดปกติ” / บริษัท ส านกังาน     
อีวาย จ ากดั 

4.  นายถวลัย์ศกัด์ิ  สขุะวรรณ           22 พฤศจิกายน 2560 สมัมนาทางบญัชีหวัข้อ “ธรุกิจในยคุแห่งความผนัแปรผิดปกติ” / บริษัท ส านกังาน           
อีวาย จ ากดั 

5. นายประเสริฐ มริตตนะพร 19 มิถนุายน 2560 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั Trade Finance และการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน / บมจ.กรุงไทย 

6.  นายอนกุลู ตนัติมาสน์ 10 มีนาคม 2560 Legal Update : Criminal Liabilties of Directors / THAI INSTITUTE OF 
DIRECTORS ASSOCIATION 

 2 ตลุาคม 2560 Cultural Intelligence for Global Leaders: Developing the Capabitity to Lead 
Across Cultures. / TNA (Thailand Management Association) 

7. นายวชัระ แสงหตัถวฒันา 14 กรกฎาคม 2560 ข้อควรรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการลงทนุ / ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
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8. นายพิชยั เฉยบ ารุง 17 กมุภาพนัธ์ 2560 การปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสินบน / ส านกังาน ป.ป.ช. 

 14 กรกฎาคม 2560 ข้อควรรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการลงทนุ / ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 30 ตลุาคม 2560 ราคาศลุกากร พิกดั และพิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ                
เพ่ือธรุกิจก่อสร้าง / กรมศลุกากร 

 15 พฤศจิกายน 2560 การประมาณราคางานก่อสร้าง / มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

9. นางรินรดา ตัง้ตรงคิด 13 มกราคม 2560 Director Certification Program ( DCP 234/2017 ) / THAI INSTITUTE OF 
DIRECTORS ASSOCIATION 

 17 กมุภาพนัธ์ 2560 การปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสินบน / ส านกังาน ป.ป.ช. 

 19 มิถนุายน 2560 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบั Trade Finance และการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยน / บมจ.กรุงไทย 

 14 กรกฎาคม 2560 ข้อควรรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการลงทนุ / ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 17 กรกฎาคม 2560 “Story Telling : เล่าเร่ืองอย่างผู้น า” / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 18 กรกฎาคม 2560 Mergers &  Acquisitions : Financial, Legal and Tax Strategies and Planning 
/ Omega World Class Research Institute 

 30 ตลุาคม 2560 ราคาศลุกากร พิกดั และพิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ            
เพ่ือธรุกิจก่อสร้าง / กรมศลุกากร 

10. นายวิบลูย์ องัคพิพฒันชยั 13 มกราคม 2560 Director Certification Program ( DCP 234/2017 ) / THAI INSTITUTE OF 
DIRECTORS ASSOCIATION 

 17 กมุภาพนัธ์ 2560 การปอ้งกนัและตอ่ต้านการทจุริต การให้หรือรับสินบน / ส านกังาน ป.ป.ช. 

 14 กรกฎาคม 2560 ข้อควรรู้เก่ียวกบัการสง่เสริมการลงทนุ / ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 17 กรกฎาคม 2560 “Story Telling : เล่าเร่ืองอย่างผู้น า” / สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 17 กรกฎาคม 2560 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ปี 2560 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี 
/ บจ.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 

 29 สิงหาคม 2560 การเงินท่ีส าคญัส าหรับนกับญัชี / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

 22 กนัยายน 2560 X-RAY การบญัชีของธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั 

 16 ตลุาคม 2560 ปัญหาและแนวปฏิบตัิรายจ่ายเพ่ือการลงทนุตามกฎหมายใหม่ ผลกระทบตอ่การ
บนัทกึบญัชี / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จ ากดั 

 30 ตลุาคม 2560 ราคาศลุกากร พิกดั และพิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ              
เพ่ือธรุกิจก่อสร้าง / กรมศลุกากร 

 20 พฤศจิกายน 2560 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีธรุกิจเฉพาะฉบบัเต็ม / บริษัท ฝึกอบรมและสมัมนาธรรม
นิต ิ

 22 ธนัวาคม 2560 การวิเคราะห์ปัจจบุนั รู้ทนัอนาคตผ่านงบการเงิน / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ 
จ ากดั 

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 

 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
ให้เลขานกุารบริษัท เข้าพบกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัให้มีการประชุมร่วมกนักบักรรมการ  และ/หรือผู้บริหาร 
และ/หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชีแ้จงและตอบข้อซกัถาม พร้อมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อมลูสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ 
เช่น ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ก าหนดการประชมุคณะกรรมการทัง้ปี พร้อมกนันี ้
บริษัทยงัได้จดัให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

12.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการได้ก าหนดแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดบับริหาร และต าแหน่ง
งานในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละบคุคลเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดั
ให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลท่ีเป็น Successor ในการพฒันาความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
ต าแหน่งงาน เพ่ือสืบทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารในต าแหน่งส าคญัไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้    

        ส าหรับผู้บริหารท่ีได้รับการก าหนดให้เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ ท่ีพร้อมด้วย
คณุสมบตัิและประสบการณ์การท างานในสายงานท่ีเหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้วยการ
หมนุเวียนปฏิบตัิงานในหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีสงูขึน้ไปในอนาคต และเพ่ือให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
การบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง 

         ส าหรับการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษัท มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยมีการจดัสรร 
ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถตามท่ี
ก าหนด มีระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากร และการสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้พนกังานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและผลการ
ปฏิบตัิงาน 


