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การก ากับดูแลกจิการ 
 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึง
ความส าคัญและความรับผิดชอบที่ มีต่อผู้ถื อหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมถึง       
คณะกรรมการบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย จึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และก าหนดใหมี้การทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทมีดงันี ้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

1. สิทธิของผู้ถอืหุน้ 
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น ได้ใช้สิท ธิขั้นพื ้นฐานของผู้ ถือหุ้น  และดูแลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิท ธิตามที่             

กฎหมายก าหนด โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 
ก ากบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิ และปกปอ้งสิทธิขัน้พืน้ฐานใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่าง

เท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ                      
ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่ มีตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่ เป็นการละเมิดสิทธิ          

ของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รบัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ             
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความมั่งคั่ง  ความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของบรษิัท 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ                     

แก่ผูท้ี่ เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พรอ้มทั้งดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคัญที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงิน      
และขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย         
มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัท

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม       
รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท 
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ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลัก
ปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการ 8 ขอ้หลกั คือ 

 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 

2. ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
5. สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
6. ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 
7. รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ 
 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท น าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้กิจการมีผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรบัผูถื้อหุน้ เพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยั่งยืน  
บรษิัทไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท โดยใหน้ าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ไปปรบัใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ไดม้ากที่สุด และ
ก าหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณข์องบริษัท   และ
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรบัใช ้

  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการดูแลใหผู้ถื้อหุน้ มีการใชส้ิทธิและมีหนา้ที่ดูแลรกัษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้ผูล้งทุนสถาบนัหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูถื้อหุน้รายย่อย ใน
ฐานะผูล้งทนุใน    ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในฐานะของผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นเจา้ของบริษัทตามแนวปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่เป็นที่ยอมรบั กล่าวคือ 

 

1) สิทธิของผูถื้อหุน้ 
ส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ และดแูลผูถื้อหุน้มากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

2) การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
ก ากบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขั้นพืน้ฐานใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัการปฏิบตัิอย่าง
เท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ 
ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อผูถื้อหุน้โดยรวม  
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3) บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ดแูลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้บัความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มี
กระบวนการส่งเสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบรษิัทกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความมั่งคั่ง ความมั่นคง
ทางการเงิน และความยั่งยืนของบริษัท มีการก าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัท หรือการใหส้ิ่งของใดๆ หรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บคุคลที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัองคก์รเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจของบรษิัท  

4) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย พรอ้มทัง้ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน 
และขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มูล                
ไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเชื่อถือ 

5) ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัท 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุคน โดยมีระบบการควบคมุภายในที่ดี และการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท 

 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ดงันี ้  

 

1.   สิทธิของผู้ถอืหุน้ 

บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้และสิทธิของ
ผูถื้อหุน้ในความเป็นเจา้ของ ซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเขา้มา และมีสิทธิในการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของบริษัท บริษัทจึงไดส้่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิของตน และไดร้บั
การคุม้ครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน   โดยด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลู ข่าวสารของบรษิัทที่ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 
และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิการมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้เพื่อรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัของ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินก าไร การเลือกตัง้กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และการอนมุตัิธุรกรรมที่ส  าคญั ที่มีผลตอ่ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษิัท เป็น
ตน้ โดยคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ไวช้ดัเจนว่า บรษิัทจะส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ได้
ใชส้ิทธิขั้นพืน้ฐาน โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ ผูถื้อหุน้ โดยมีแนว
ทางการปฏิบตัิที่ดีต่อผูถื้อหุน้ ดงันี ้
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การจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 

1. บรษิัทไดม้อบใหบ้รษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของ
บริษัทเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกราย เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุอย่างนอ้ย 21 วนั โดยหนงัสือนดัประชมุมีรายละเอียดอย่างครบถว้น ทัง้ขอ้มลูวนั เวลา สถานที่และวาระ
การประชมุ พรอ้มทั้งระบวุตัถปุระสงค ์เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชมุ เพื่อเป็นปัจจยัพิจารณาในการตดัสินใจเขา้รว่ม
ประชมุ พรอ้มทัง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้ก่อนการประชมุ โดยบรษิัทหลีกเล่ียงการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ที่จะตอ้งมีการลงมติในที่ประชมุที่ไม่ไดก้ าหนดล่วงหนา้ในการประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็น
ธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดม้าเขา้รว่มประชมุ  

2. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี บรษิัทน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติเป็นประจ าทุกปี พรอ้มทั้งน าเสนอถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้
คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ดว้ย 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอช่ือ
กรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการที่ตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

4.  บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือกรรมการ โดย
ประกาศแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท พรอ้มแจง้
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาการรบัเรื่องที่เสนอมานัน้ไวอ้ย่างละเอียดชดัเจน  โดยผูถื้อหุน้สามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชมุและเสนอช่ือกรรมการลว่งหนา้ไดโ้ดยตรงผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท 

5.  บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอค าถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทเป็นการล่วงหนา้ เพื่อตอบในที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยประกาศแจง้ใหท้ราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และแจง้ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัท โดยผูถื้อหุน้สามารถเสนอความคิดเห็นและค าถามต่อ
เลขานุการบริษัทล่วงหน้าไดโ้ดยตรงผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการ
บริษัท ซึ่งท าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและตั้งค าถาม
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งต่อที่ประชุม โดยใหแ้สดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระการประชุมในระหว่าง
การด าเนินการประชุมภายหลงัจบการรายงานหรือน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือแสดงความเห็น หรือ
สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลงัจากที่ประชมุด าเนินการประชมุครบตาม
ระเบียบวาระแลว้ 

6.  บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเขา้
รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยเปิดใหมี้การลงทะเบียนล่วงหนา้   

7.  บริษัทมีการน าเทคโนโลยีระบบบารโ์ค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้ นของ บริษัท                    
อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากดั มาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียน การลงคะแนน และการ
นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดอ้ย่างรวดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นย า 

8.  บริษัทไดจ้ดัใหบ้รษิัทที่ปรกึษาทางกฎหมาย และบุคคลที่เป็นอิสระซึ่งเป็นตวัแทนผูถื้อหุน้อย่าง
นอ้ย 2 คน ท าหนา้ที่พยานในการนบัคะแนน เพื่อความโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธาน
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กรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชมุไดแ้นะน าผูต้รวจสอบการนบัคะแนนต่อที่ประชมุและจดัใหมี้การบนัทึก
ไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ในการแสดงผลมติต่อที่ประชุมจะแสดงผลทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย ส าหรบัผลการตรวจนับคะแนน ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้โดยบริษัทไดเ้ ปิดเผยมติพรอ้มผล
คะแนนในแตล่ะวาระตอ่ที่ประชมุ  

9.  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษิัทไดร้ะบุรายละเอียดในวาระการประชมุต่างๆ ไวอ้ย่างครบถว้น 
ประกอบดว้ย 

9.1      วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ มีการระบช่ืุอ นามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิ
การท างาน  จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ 
หรือกรรมการอิสระ รวมทัง้ขอ้มลูการเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา และจ านวนวาระ/
ปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัท  

9.2  วาระพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี มีการระบช่ืุอผูส้อบบญัชี บรษิัทที่สงักดั ใบอนญุาต
ผูส้อบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้
บริษัท รวมทัง้ประเด็นเก่ียวกับความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชี ไวอ้ย่างชดัเจน  

9.3  วาระพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล มีการแจง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พรอ้มเหตผุลและขอ้มลูประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้
งดการจ่ายเงินปันผล  

9.4  ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม 
รวมถึงแสดงความเห็นของกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุไวอ้ย่างชดัเจน 

10.  บริษัทจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลมุรายละเอียดส าคญั
ในเรื่องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน โดยแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบก่อนเริ่มการ
ประชมุ  

10.2 บนัทึกประเด็นค าถามค าตอบที่เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็น
ในวาระต่างๆ  ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บั
ทราบ  

10.3 บนัทึกมติที่ประชมุไวอ้ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน ทั้งที่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ตอ้งมีการ
ลงคะแนนเสียง     

10.4 บนัทึกรายช่ือ พรอ้มต าแหน่งของกรรมการที่เขา้รว่มประชมุและกรรมการที่ลาประชมุ 
เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนรว่มของกรรมการในการประชมุผูถื้อหุน้แต่ละ
ครัง้   
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ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ผยแพรม่ติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์อง
บริษัทภายในวนัท าการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท 
www.ch-karnchang.co.th ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มลูดงักล่าว
ไดโ้ดย ไม่ตอ้งรอถึงการประชมุครัง้ต่อไป และไดจ้ดัท าวีดิทศันบ์รรยากาศการประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรบ่นเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุมหรือผูท้ี่สนใจขอ้มลูของบริษัท สามารถรบัทราบรายละเอียดการ
ประชมุนอกเหนือจากที่บนัทึกในรายงานการประชมุ โดยบรษิัทไดเ้ปิดเผยวีดิทศันด์งักล่าวไวบ้นเว็บไซตจ์นถึงการ
ประชมุผูถื้อหุน้คราวถดัไป 

11.  ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดุต่างๆ ไดแ้ก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง ประธาน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(ผูบ้ริหารสูงสุด) รวมทั้งผูส้อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี             
ทกุครัง้ เพื่อรว่มตอบขอ้ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง 

 12.  บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อการประชมุผูถื้อหุน้เป็นอย่างมาก โดยเนน้เรื่องการจดัสถานที่และ
เวลาที่ใชใ้นการประชมุที่สะดวกต่อการเดินทางของผูถื้อหุน้ อีกทัง้เป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บรษิัทจงึได้ใช้
ที่ ท  าการของบริษัท เป็นสถานที่ ประชุม  ซึ่ งตั้งอยู่ เลขที่  587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุท ธิสารวิ นิจฉัย                              
แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเป็นบรเิวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกลเ้คียงกบัสถานีรถไฟฟ้า
ใตด้ิน หรือใกลจุ้ดขึน้ลงทางด่วน โดยมีการจดัรถตูร้บั-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใตด้ิน และจดัสถานที่จอดรถใหก้ับ               
ผูถื้อหุน้อย่างเพียงพอ     

13.  บริษัทเปิดเผยโครงสรา้งการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส                 
และตรวจสอบได ้และไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุม่ของบรษิัท 

14.  บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่ารอ้ยละ 40 โดย
คณะกรรมการของบรษิัทมีการถือหุน้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 25 ของหุน้ที่ออกแลว้ของบรษิัท 

15.  บรษิัทมีสดัส่วนการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 5 

16.  บรษิัทไดป้ฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื ้อหุน้คืน และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตดิต่อสื่อสารระหวา่งกนัได ้

 17.  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่บรษิัทหรอืผูถื้อหุน้รายอื่น     

2.   การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน 

 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและใหค้วามส าคญัในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยหรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ 
ดงันัน้ บรษิัทจงึมีมาตรการต่างๆ ดงันี ้ 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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1.  บรษิัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง ทัง้นีเ้พื่อ
ความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยมีแนวพิจารณาคือหุน้ประเภทเดียวกนัควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกนัเท่ากบั
หนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

 2.  บริษัทมีกระบวนการและช่องทางใหผู้้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บรษิัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบคุคล
ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทได้
ประกาศแจง้รายละเอียดพรอ้มหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาไวอ้ย่างละเอียดชัดเจนใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซตข์องบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน  ทั้งนีเ้พื่อเป็นการสรา้งความ
มั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในการใชส้ิทธิเสนอเรื่องที่เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของบรษิัท และสิทธิในการ
เลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระมาดแูลผลประโยชนแ์ทนตนได ้

3. บรษิัทก าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชโ้อกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัท แสวงหาผลประโยชนส์่วนตน โดยระบุไวใ้นรายงานประจ าปี และ
คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ น าแจกและเผยแพรใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัททกุคนได้
รบัทราบและปฏิบตัิตาม พรอ้มน าขอ้มลูดงักล่าวเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พนกังาน
ทกุคนสามารถเขา้ถึงได ้
         กรรมการและผูบ้ริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบตัิที่ตอ้งรายงานการถือหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะซึง่ถือหลกัทรพัยข์องบรษิัทรวมทัง้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท์กุครัง้
ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน 
หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารยงัได้รบัทราบหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนด 
รวมถงึบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ดว้ย 
       บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางการ
ควบคมุภายในเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้  โดยบริษัทไดก้ าหนดหา้มผูบ้ริหารที่ไดร้บัทราบขอ้มลู
ภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขดัต่อมาตรา 241 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 รวมถึงกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  สืบเน่ืองจากแนวทางในการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท โดยในทกุปี
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทใชข้้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชนแ์ก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมิชอบแตอ่ย่างใด   

                4.  บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ที่เขา้ข่ายตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลหรือขออนุมัติจากผูถื้อหุน้ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยช่ือและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่ เก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าว ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจน  

               คณะกรรมการมีนโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบั
วาระที่จะพิจารณาเขา้รว่มประชุมหรือออกเสียงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้กรรมการและผูบ้ริหารซึ่งไม่ได้
รบัอนญุาตใหเ้ขา้รว่มประชมุ หรอืออกเสียงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหนา้ ทัง้นี ้การพิจารณาวา่บคุคลที่เก่ียว
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โยงกนัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียซึ่งกรรมการและผูบ้รหิารทกุคน
มีหนา้ที่จัดท าและเปิดเผยรายงานดงักล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

                 5. บริษัทไดเ้ปิดเผยว่ารายการระหว่างกันไดก้ระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยนอกเหนือจากการแจง้รายการเก่ียวโยงดงักล่าวผ่านช่องทางการแจง้ข่าวแก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บรษิัทยงัไดเ้ปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 

6.  บริษัทไม่มีโครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความ
ขดัแยง้ของผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสรา้งการถือหุน้และระดบัของการท ารายการระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากรายไดแ้ละรายจ่ายของบริษัทจากการท าธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายไดร้วมและ
รายจ่ายรวม ทัง้นีจ้ะพิจารณาระดบัของการท ารายการไม่ว่าจะเป็นรายไดห้รือรายจ่าย ซึ่งตอ้งนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 
ยกเวน้กรณีที่เป็นการท ารายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกบับริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มที่ไม่มี                
ผูเ้ก่ียวโยงที่ถือหุน้เกิน 10% 

                7.  บริษัทอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ิทธิออก
เสียงโดยมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทไดเ้สนอช่ือกรรมการตรวจสอบ             
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ไปพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุในวนัที่ก  าหนดยงัคงสิทธิ
ในฐานะผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเท่าเทียมกนั 

8. หนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทจดัส่งพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ ไดร้ะบถุึงรายละเอียด เอกสาร และ
หลกัฐานที่ใชใ้นการมอบฉันทะไวอ้ย่างชดัเจน  พรอ้มทัง้แนะน าขัน้ตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างครบถว้นถกูตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้รว่มประชมุของผูร้บัมอบฉนัทะ 

9.  ขอ้ก าหนดในการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้้วยตนเองนัน้ บริษัท
มิไดก้ าหนดกฎเกณฑห์รือเง่ือนไขใดที่ก่อใหเ้กิดความยุ่งยากต่อการมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุแทนแต่
อย่างใด มีเพียงก าหนดใหร้บัรองเอกสารโดยตวัผูม้อบฉันทะ และตวัผูร้บัมอบฉันทะเท่านัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัว่า
ไดมี้การใชส้ิทธิและมอบสิทธิในการเขา้ประชมุผูถื้อหุน้อย่างถกูตอ้งตามหลกัเกณฑท์ี่พงึปฏิบตัิ 

10.  บริษัทจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอย่างนอ้ย 21 
วนั 

               11.  บริษัทไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมพรอ้มรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ฉบบั
สมบูรณบ์นเว็บไซตข์องบริษัทเป็นการล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาพิจารณารายละเอียด
ของแตล่ะวาระ ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

12. บริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ใหก้ับผูถื้อ
หุ้นชาวไทย และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
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ประกอบการประชุมฉบบัภาษาองักฤษใหก้ับผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยผูถื้อหุน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะ
ไดร้บัเอกสารอย่างครบถว้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
               13.  บริษัทไม่มีนโยบายใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การใหกู้้ยืมเงิน หรือการค า้ประกัน
สินเช่ือ ใหก้ับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเวน้ในกรณีที่เป็นการใหกู้ยื้มหรือค า้ประกันเงินกูต้ามสดัส่วน
การถือหุน้ที่เป็นไปตามสญัญารว่มทนุ 

               14. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการท ารายการซือ้ขายสินทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์  

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

               บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ 
พนักงานและผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หนี ้
ชมุชน สงัคม ภาครฐัและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่า สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านี ้
ไดร้บัการคุม้ครองและดูแลเป็นอย่างดีตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง  เน่ืองจาก
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ่งจะสรา้งความสามารถในการแข่งขันและสรา้งก าไร
ใหก้บับรษิัท ซึง่ถือว่าเป็นการสรา้งความส าเรจ็ในระยะยาวของบรษิัทได ้โดยคณะกรรมการของบรษิัทไดก้ าหนดไว้
ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผูมี้ ส่วนไดเ้สียไดร้บัความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิ  โดยแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทเป็นดงันี ้ 

               1.  ผูถื้อหุน้  

             -  ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเป็นธรรม โดยค านึงถึงผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย และ
เพื่อผลประโยชนข์องกลุม่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยรวม 

-  บรหิารกิจการของบรษิัทใหมี้ความเจรญิกา้วหนา้ มั่นคง และก่อใหเ้กิดผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
             -  จดัการดแูลไม่ใหท้รพัยส์ินใดๆ ของบรษิัทสญูคา่ หรอืสญูเสียไปโดยเปลา่ประโยชน ์

  -  เปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ป็นจริงอย่างครบถว้นเพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจ้รงิของบรษิัท 

              -  บรษิัทไดป้ฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ และการ
ปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกันนีบ้ริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการจัด
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  โดยบริษัทปฏิบตัิตามหลกัการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทัง้ก่อนการ
ประชุม วนัประชุม และหลงัการประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกคนไดใ้ชส้ิทธิออก
เสียงในการประชมุไดโ้ดยเท่าเทียมกนั   

 



 
บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

13 
 

 

           2.  คูค่า้ และ/หรอืเจา้หนี/้ลกูหนี ้  

 - บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้/ลูกหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

- เง่ือนไขการคดัเลือกคู่คา้ มีการแข่งขนับนขอ้มลูที่ไดร้บัอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการกีดกนัไม่ใหคู้่คา้ราย
ใดรายหนึ่งเขา้รว่มแข่งขนัทางธุรกิจ  

- ใชสิ้นคา้และบรกิารที่มีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง และไม่สนบัสนนุสินคา้หรอืการกระท าที่เป็นการละเมิดทรพัยสิ์น
ทางปัญญา   

- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการ
ควบคมุภายในที่ปอ้งกนัการทจุรติและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง  

- จ่ายเงินคู่คา้ใหต้รงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินที่ตกลงกนั ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวก้บั
คูค่า้ และ/หรอืเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั  

- ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่คา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคูแ่ข่ง  

- ไม่กลา่วหาในทางรา้ยแก่คูค่า้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ  
- หลีกเล่ียงสถานการณท์ี่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา          
- ให้ข้อมูลที่ เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื ้นฐานของ
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ  

- ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั รวมถึงภาระผูกพนัและหนีส้ินที่อาจ
เกิดขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง หรือมีเหตุท าใหผ้ิดนัดช าระหนี ้ตอ้งรีบ
แจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบโดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางที่แกไ้ขโดยใชห้ลกัความ
สมเหตสุมผล  

- บริหารจัดการเงินทุนใหมี้โครงสรา้งที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท และรกัษา
ความเช่ือมั่นตอ่เจา้หนี ้ 

- มุ่งมั่นในการรกัษาสมัพนัธภาพที่ยั่งยืนกบัเจา้หนีแ้ละใหค้วามเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

3.  ลกูคา้  
              -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อลูกคา้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม       

มีทัศนคติที่ดี และใหค้วามส าคัญต่อลูกคา้ ปฏิบัติต่อลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ กระตือรือรน้ มีน า้ใจ 
สภุาพอ่อนโยนและรกัษาความลบัของลูกคา้ โดยไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื่นโดยมิ
ชอบ รวมทั้งปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด
โดยเฉพาะ 

              -  ส่งมอบสินคา้ที่มีคณุภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคาที่เป็นธรรม 
              -  ใหข้อ้มลู ข่าวสาร และค าแนะน าที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตกุารณต์่อลกูคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกับ

สินคา้การบรกิาร 
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              -  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีตอ่ลกูคา้อย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง
รบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

              - มีกระบวนการที่ใหลู้กคา้รอ้งเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินคา้และบริการ 
รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สดุเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บั
การตอบสนองอย่างรวดเรว็ 

                     4.  คูแ่ข่ง  
- บรษิัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม อย่าง
มีจรยิธรรม โปรง่ใสและแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

  -  บรษิัทมีนโยบายเสรีทางการคา้ และบรษิัทเช่ือว่าการมีคูแ่ข่งเป็นเรื่องดีเพราะจะท าใหเ้กิดการพฒันาทัง้
มาตรฐานการบรกิาร และนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอตอ่ลกูคา้ 

              -  ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบการแข่งขนัที่ดี 
              -  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยและปราศจากขอ้มลูความจรงิ 
              -  ไม่เขา้ถึงสารสนเทศที่เป็นความลบัของคูแ่ข่งดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติหรอืดว้ยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม 

                    5.  ผูมี้ส่วนไดเ้สียทางธุรกิจ  
             -  บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการที่เก่ียวโยงกนัไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ได ้  

                     6.  พนกังาน  
-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท  างานแก่พนักงาน 
รวมถึงการสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดี ส่งเสริมใหพ้นักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
และท างานไดอ้ย่างมีความสขุ โดยมีบรกิารหอ้งออกก าลงักาย มีแข่งขนักีฬาประจ าปี เพื่อสรา้งสามคัคี
และความสมัพนัธอ์นัดี    

-  บรษิัทตระหนกัเป็นอย่างยิ่งถึงความส าคญัของพนกังาน และเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว ้บรษิัทสรรหา
และว่าจา้งบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณเ์พื่อเขา้มาปฏิบตัิงาน และสมัพนัธก์ับ
ความตอ้งการและการเติบโตของบริษัท โดยจัดโครงการพัฒนาความรูค้วามสามารถพนักงานอย่าง
ตอ่เน่ืองใหมี้ความสามารถในระดบัสงู 

-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนจดัใหมี้สวสัดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สิทธิในการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทก าหนดเงิน
ช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือ คู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดใหมี้การตรวจ
สขุภาพประจ าปี การจดักิจกรรม 5 ส. และการจดัใหมี้สถานที่ออกก าลงักาย เป็นตน้ 

-  บริษัทใหค้วามส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่งโดยไดจ้ัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่
ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง ให้ได้รบัการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาใหมี้ความรู ้ ความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบตัิ เพื่อใหเ้กิดทักษะในการ
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ท างาน รวมทัง้การจา้งงานในเง่ือนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคลอ้งกับกฎหมาย
แรงงาน 

-  การใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการท างาน ดว้ยการน าระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวดัความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) และมีการวดัผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทกุกิจกรรมที่
ส  าคญัประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และ
ผลตอบแทนที่เช่ือมโยงกับการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับกิจการและสอดคลอ้งกับผลการด าเนิ นงานของ
บรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

-  การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนรว่มและการท างานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร้ว่ม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานที่ปฏิบตัิอย่างทั่วถึง  

-  บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแนว
ปฏิบตัิที่ชดัเจนในการไม่เลือกปฏิบตัิ การใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกันในการจา้งงานของสตรี ผูพ้ิการ กลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน ผูส้งูอาย ุและการยอมรบัสิทธิในการรวมกลุ่มและรว่มเจรจาต่อรองของพนกังาน 
โดยในปี 2560 บรษิัทไม่ไดร้บัการรอ้งเรยีนเรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชนแตอ่ย่างใด  

-  การก ากบัดแูลใหพ้นกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานอย่างเครง่ครดั 
รวมถึงการใหค้ าแนะน าแก่พนกังานเพื่อไม่ใหมี้การกระท าผิดกฎหมาย โดยบรษิัทก ากบัดแูลใหพ้นกังาน
มีการใชสิ้นคา้ถกูกฎหมายและป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรพัยส์ินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสรมิให้
ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบัติ หน้าที่ โดยสุจริตไม่ เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่ นเพื่อ
ผลประโยชนแ์ละความส าเรจ็ของบรษิัท 

               7.  สงัคมและสว่นรวม  
 - บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อสังคมไวอ้ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ
ช่ือเสียงของประเทศ   ทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และประโยชนส์าธารณะ 

- ส่งเสรมิและปลกูฝังใหเ้กิดจิตส านกึของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมใหก้บัพนกังานทกุระดบั  
- ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะท าใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

                8.  ชมุชน  
- บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทตอ้งดูแลและอ านวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเนน้การส่งเสริม
กิจกรรม  ต่างๆ  เพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนและสิ่งแวดลอ้มเพื่อเป็นการตอบแทนสงัคม จึงมี
นโยบายใหก้ารสนับสนุนและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ   

-  รว่มประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหค้วามรว่มมือกับหน่วยงานในทอ้งถ่ิน เพื่ อการพฒันาชีวิต
ความเป็นอยู่ของชมุชนอย่างสม ่าเสมอ  

-  บริษัทก าหนดใหมี้มาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชุมชนอนัเน่ืองมาจาก
การด าเนินงานของบรษิัท 
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            9.  สิ่งแวดลอ้ม  
-  คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการค านงึถึงสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งมั่นจะปฏิบตัิตาม
กฎหมาย   กฎระเบียบ มาตรฐาน และขอ้ก าหนดต่างๆ รวมทั้งการยึดแนวนโยบายของภาครฐัที่เก่ียวขอ้งกับ
สิ่งแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั และพรอ้มที่จะด าเนินการพฒันากระบวนการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้มภายในองคก์ร
อย่างจริงจังและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง  เพื่อใหมี้การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่ามากที่สุด และเกิดของเสียจาก
กิจกรรมขององคก์รที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ รวมถึงการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานใน
เรื่องสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การ
ด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และสะทอ้นความยั่งยืนของธุรกิจต่อไป  

- พฒันาและปรบัปรุงระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มในทกุกิจกรรมของบรษิัท เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่าง
ชดัเจน  

- ใหก้ารสนบัสนนุการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ด าเนินการเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร และใหค้วามรว่มมือกบั
พนกังาน ลกูคา้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เพื่อสรา้งภาพลกัษณแ์ละความ
เขา้ใจอนัดีตอ่การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบรษิัท  

-  มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชุมชน 
อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบรษิัท  

- ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มภายใตร้ะบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มตลอดจนรณรงคก์ารอนรุกัษ์และการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
ฝึกอบรมและให้ความรูผ้่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน
ภายในตอ่พนกังานเพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

- มีการน าเสนอผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแผนงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบการ 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่การด าเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มแก่พนักงานของ
บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มี  ส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่าน
เว็บไซตแ์ละรายงานประจ าปีของบรษิัท 

      10.  บริษัทไดก้ าหนดนโยบายที่จะไม่เก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร อันจะมีส่วนส าคญัในการสรา้งคุณภาพ และผลงาน
โดยรวมของบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทไดมุ้่งมั่นที่จะดแูลพนกังาน ดงันี ้ 

1. การดแูลดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามกฎหมายแลว้ บรษิัท มุ่งมั่น
ที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวสัดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบเคียงกับ
สภาพตลาดโดยรวมอย่างสม ่าเสมอ   

2. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ด้วยการสรา้งความพึงพอใจ ทั้งในด้าน
ผลตอบแทนและบรรยากาศในการท างาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความตอ้งการของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อสรา้งความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร 

11.  บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่อาจท าใหบ้รษิัทเสียหาย หรือเสียช่ือเสียง โดยหา้มผูบ้รหิารและพนกังาน น าซอฟแวร์
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ที่ผิดกฎหมายมาใช ้และหา้มคดัลอกซอฟทแ์วรลิ์ขสิทธ์ิมาใชด้ว้ยเหตผุลใดๆ โดยมิไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทผูผ้ลิต
ซอฟตแ์วรน์ัน้ๆ และใหพ้นกังานทกุคนมีหนา้ที่ช่วยกนัดแูลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของบรษิัท และไม่
น าทรพัย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงมีนโยบายห้ามการ
ด าเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาทกุประเภท โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. พนกังานทกุคน มีหนา้ที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้
ขอ้มูลเหล่านัน้รั่วไหล และตอ้งไม่น าทรพัยส์ินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตวัหรอืเพื่อบคุคลอื่นโดยมิไดร้บัอนญุาต  

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงานอันมี
ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยที่ ไม่ไดร้บัอนุญาตจาก
เจา้ของผลงาน 

 12.  บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจของ
บริษัท หรือการให้สิ่งของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่ มีหน้าที่หรือธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับองค์กร เพื่อ
ผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาทจุรติ และความไม่เป็น
ธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น มีการปฏิบัติตามขอ้ห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคุมภายใน  
จรยิธรรมและการก ากบัการปฏิบตัิงาน ซึ่งถือเป็นหนา้ที่ของพนกังานทุกคนและทกุระดบัในบรษิัท และมีการควบคมุดแูล
ดา้นจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการก ากับการปฏิบตัิงานเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตและให้
สินบน รวมถึงอ านาจหนา้ที่ในการรายงานเรื่องต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตามตรวจสอบอิสระขององคก์ร นอกจากนี้
ยงัมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลและ
ควบคมุเพื่อป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทจุรติ รวมถึงแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต โดยไดจ้ัดใหมี้การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกับนโยบายและแนว
ปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติอย่างนอ้ยปีละครัง้เป็นประจ าทกุปี  

 ทั้งนี ้ บริษัทได้มีการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตคอรรร์ปัชั่นโดยก าหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนรดักุม และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานจริง เพื่อ
เป็นการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

13.  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยผ่านคณะท างานโครงการ
บรหิารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชมุรายงานผลทกุไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและบรหิารความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทตามล าดบั และไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อปอ้งกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทจุรติ ดงันี ้

  1. หา้มมิใหพ้นกังานให ้หรือเสนอที่จะใหส้ิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่บุคคลภายนอก เช่น เจา้หนา้ที่
ของรฐั นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ เป็นตน้ ที่มีเจตนาชกัน าให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเวน้  การกระท าอนั
ใดเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ที่ของบุคคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกบั
สิทธิพิเศษที่ไม่ควรได ้ 

2.  หา้มมิใหพ้นกังานเรียกหรือรบัสิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใดส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่ นที่ส่อไปในทางจงูใจ
ใหป้ฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางมิชอบ  
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3.  การด าเนินธุรกิจรว่มกบัหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งด าเนินไปอย่างโปรง่ใส เป็นธรรม และถกูตอ้งตามกฎหมาย
ทัง้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจดว้ย  

4.  การกระท าอนัเป็นการทจุริตต่อหนา้ที่ ถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างรา้ยแรง  
14.  บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักบัการติดต่อสื่อสารกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยน

ขอ้มลูระหว่างกนั ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็น และค าแนะน าของผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มเพื่อผลประโยชน์รว่มกนั 
และในกรณีที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิของบริษัท สามารถติดต่อรอ้งเรียนต่อบริษัท
ไดโ้ดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ch-karnchang.co.th และ/หรือ
เลขานกุารบริษัท หรือ e-mail: company_secretary@ch-karnchang.co.th  

15.  บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายหรอืแนวทางในการปกปอ้งพนกังานหรอืผูแ้จง้เบาะแส ในการกระท า
ผิดโดยก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.  ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ  แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเอง ก็จะท าใหอ้งคก์รสามารถรายงานความคืบหนา้และชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ  

2.  ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ บรษิัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกลุ ที่อยู่ ภาพ 
หรอืขอ้มลูอื่นใดที่สามารถระบตุวัผูแ้จง้ได ้ 

3.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน จะเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งไวเ้ป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยไดก้ าหนด  
มาตรการคุม้ครองพนกังานที่รอ้งเรียน และ/หรือผูท้ี่ใหข้อ้มลู และ/หรือความรว่มมือในการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที่ท  างาน สั่งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุ
แห่งการรอ้งเรยีน 

4.  ผู้ที่ได้รบัความเดือดรอ้นเสียหายจะได้รบัการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ  
เหมาะสม และเป็นธรรม  
16. บรษิัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม บคุคลทั่วไป และพนกังานสามารถรอ้งเรียน

ในกรณีไม่ไดร้บัความเป็นธรรมหรือแจง้เบาะแสเก่ียวกบัเรื่องที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการ
แกไ้ข รวมถึงมาตรการคุม้ครองพนกังานผูร้อ้งเรียน และการแจง้ผลการด าเนินการต่อผูร้อ้งเรียนที่เป็นระบบและ
ยตุิธรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการรอ้งเรยีนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดงันี ้

1.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนรวบรวมขอ้เท็จจรงิที่เก่ียวขอ้งกบัการฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏิบตัิตามจรยิธรรม 
2.  ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนรายงานขอ้เท็จจรงิต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหนา้ที่สอบสวนขอ้เท็จจรงิ เพื่อพิจารณา

การรอ้งเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เก่ียวขอ้งออกเป็นประเด็น ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการพัฒนา
ความรู ้การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เป็นตน้ 

3.  มาตรการด าเนินการ ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนขอ้เท็จจริง และก าหนด
มาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนา้ที่แจง้ผลใหผู้ร้อ้งเรียนทราบหากผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเองใน
กรณีที่เป็นเรื่องส าคญั ใหร้ายงานผลตอ่ประธานกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิัททราบ 

mailto:audit_committee@ch-karnchang.co.th
mailto:president_office@ch-karnchang.co.th
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17.  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นฐานะบรษิัทมหาชนและบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัทไดป้ฏิบตัิตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎเกณฑแ์ละระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเครง่ครดั 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และมีการจดัท ารายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ไดแ้ก่ รายการที่เก่ียวโยงกนั  การกระจายการ
ถือหุน้รายย่อย โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรพัย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ และผูล้งทุนทั่วไปไดร้บัทราบข่าวสารที่ ส  าคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน 
 บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่ เก่ียวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส  านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย ได้แก่ การเผยแพรข่อ้มูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซตข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงเว็บไซต์
ของบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1.  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้/ผูล้งทนุทราบถึงโครงสรา้งการเป็นเจา้ของกิจการที่ตนเองเขา้ไปลงทนุ และสิทธิ
ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผูถื้อหุน้อื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสรา้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ่งเป็นขอ้มูลล่าสุดที่
แสดงให้ผู้ใชข้้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและ
ผูบ้ริหารทัง้ทางตรงและทางออ้ม รวมทัง้ขอ้มลูโครงสรา้งของกลุ่มธุรกิจและสดัส่วนการถือหุน้ ความเสี่ยงหลกัใน
การด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

               2.  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย พรอ้มทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และน่าเช่ือถือ และทกุฝ่ายสามารถเขา้ถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนัในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบรษิัท 
นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก  าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทยังท าการ
เผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 
รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ขอ้มูลบริษัท 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสรา้งการถือหุ้น โครงสรา้งองค์กร 
โครงสรา้งกลุ่มธุรกิจ ขอ้มลูเก่ียวกับคณะกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มลูดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ขอ้บงัคับของบริษัท 
หนังสือนดัประชุม ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวตัิการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ เช่น 
การด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยไดมี้การปรบัปรุงเว็บไซตอ์ย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถรบั
ขอ้มลูข่าวสารไดท้นัตอ่เหตกุารณ ์เขา้ถึงโดยสะดวก และไดร้บัประโยชนม์ากที่สดุ 
                3.  ในดา้นความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุ  คณะกรรมการใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัทอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทั่วถึง และทนัเวลา โดยมีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นหน่วยงาน
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เฉพาะที่รบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูที่มิใช่
ขอ้มลูทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวตัิการจ่ายเงินปันผล และ
ขอ้มูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว ส าหรบัผูล้งทุน
และผู้ที่ เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงเว็บไซตข์อง
บรษิัท www.ch-karnchang.co.th ซึง่จดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

                     ทั้งนี ้ผูส้นใจขอ้มูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดท้ี่แผนกนัก
ลงทนุสมัพนัธ ์ คณุสวรรยา ตรวีิศวเวทย ์หมายเลขโทรศพัท ์0-2275-0026 ตอ่ 2317 - 2319  

 การใหข้อ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัทตอ่นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยเ์ป็นอีกหนา้ที่ส  าคญัของแผนกนกัลงทนุ
สัมพันธ์ เน่ืองจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูล้งทุน เจา้หนา้ที่นักลงทุนสมัพันธจ์ึงเป็นผูใ้หข้อ้มูล และสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง 
ตลอดจนความสมัพันธอ์นัดีต่อนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์โดยอาจท าการตรวจทานแกไ้ขบทวิเคราะหใ์หถู้กตอ้งได้
โดยไม่ก่อใหเ้กิดการชีน้  าหรือบิดเบือนบทวิเคราะหข์องนักวิเคราะหห์ลักทรพัยไ์ด ้หรือแกไ้ขเฉพาะขอ้มูลที่เป็น
ขอ้เท็จจรงิในอดีต หรอืที่ไดเ้ผยแพรสู่ส่าธารณชนแลว้จงึไม่จดัเป็นการชีน้  าการลงทนุ  

 นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูผ่านสื่อสาธารณะ บริษัทจะเขา้รว่มกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูล ท าใหส้ามารถพบปะและรบัฟังความคิดเห็นของผูล้งทุนไดโ้ดยตรง ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, 
Analyst Meeting การรว่มออกบธูในงานตา่งๆ เป็นตน้  

                     นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายหมุนเวียนผูบ้ริหารระดบัสูงในการมีส่วนร่วมใหข้อ้มูลและตอบขอ้
ซกัถามต่อผูล้งทนุเพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบความคิดเห็นและตระหนกัถึงความตอ้งการของผูล้งทนุทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศดว้ยตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 
และเลขานุการบริษัท ส าหรบัการสื่อสารภายในองคก์ร แผนกนักลงทุนสมัพันธไ์ดมี้การจัดท ารายงานนักลงทุน
สมัพนัธ ์รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและความเห็นของผูล้งทนุที่มีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุป
ต่อผูบ้รหิารเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าที่ดีหรือผลตอบรบัจากผูล้งทนุต่อผูบ้รหิาร
เพื่อมาปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของแผนก
นกัลงทนุสมัพนัธ ์                

4. บริษัทมีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน และมีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี การวิเคราะหข์องฝ่ายบริหาร ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลู
ส าคญัในรายงานประจ าปี อย่างถูกตอ้ง ทันเวลา และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

                5.  มีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชมุ 

                6. คณะกรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
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คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานการซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหารตามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.ในส่วน
ของผูบ้รหิารคนอื่นตลอดจนพนกังานที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัของบรษิัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย ์การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในถือเป็นการเอาเปรียบผูล้งทนุทั่วไป อาทิเช่น ขอ้มลูการ
เพิ่มทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ขอ้มูลผลประกอบการของบริษัท ขอ้มูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึง
ป้องกนัการซือ้หรือขายหลกัทรพัยข์องบุคคลภายใน โดยก าหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์ห้
สอดคลอ้งต่อเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และบุคคลภายในควรละเวน้การซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือรอคอย
จนกระทั่งประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมีเวลาประเมินขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

                7.  คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและ
ผูบ้รหิารโดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานใหบ้รษิัททราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบคุคล
ที่มีความเก่ียวขอ้งซึ่งเป็นส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการหรือผูบ้รหิารในนิติบุคคลอื่น และขอ้มลูการถือหุน้ในนิติบคุคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่ารอ้ยละ 
10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดทัง้ของผูร้ายงานและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัผูร้ายงาน (คู่สมรส บตุร/บตุร
บุญธรรมที่ยังไม่บรรลนุิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง) เพื่อจดัส่งใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูเ้ก็บรกัษา 
และส่งส าเนารายงานดงักล่าวใหป้ระธานกรรมการบรษิัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท า
การนบัจากวนัที่บรษิัทไดร้บัรายงาน      

                8.  ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ส าหรบัค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
 9. บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ดว้ยเล็งเห็น
ถึงความส าคญัและเพื่อการพฒันาใหบ้รษิัทเจริญกา้วหนา้ เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวเป็นกลไก
ส าคญัที่จะช่วยใหผู้บ้ริหาร พนักงาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงานการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และ
ประเด็นดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุช่ือ และจะท าใหผู้แ้จง้เบาะแสเช่ือมั่นไดว้่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่
เป็นอิสระ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถพึ่งพิงได ้โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อน าไปสู่ขอ้เท็จจริงหรือให้ได้
ขอ้สรุป รวมทัง้มาตรการเพื่อคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสอย่างเป็นธรรม 

 10. บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันที่ส  าคัญตอ้งไดร้บัการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทไดเ้ปิดเผย
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รายละเอียดของบุคคลที่มีการท ารายการระหว่างกัน ความสมัพันธ ์ลกัษณะของรายการ เง่ือนไข/นโยบายราคา 
และมลูค่าของรายการ 

       11. บริษัทไดก้ าหนดวตัถปุระสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบรษิัทในการเป็นผูน้  าดา้นธุรกิจก่อสรา้ง
และการพฒันาการลงทนุโครงสรา้งสาธารณปูโภคพืน้ฐานในระดบัภมูิภาคอย่างมีคณุภาพและครบวงจร 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผิดชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดย
มีการก ากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายจัดการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุด
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธไ์ป
บริหารกิจการใหเ้กิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นีค้วามส าคญัของบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท
และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณใ์นดา้นต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสตัยส์จุรติ และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวม 
 
        คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัตทิีด่ขีองตลาดหลักทรัพยฯ์ ในด้านต่างๆ ดังนี ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้

และมีประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 คน 
ประกอบดว้ย กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ โดย
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ มี
ความสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่
ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อย่างชดัเจน  

ส าหรบัคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” นัน้ บรษิัทมีการก าหนดใหเ้ขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เนื่องจากพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นจ านวนที่กรรมการทกุ
คนสามารถอทุิศเวลาเขา้ประชมุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการไม่มีนโยบายจ ากดัจ านวนวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ เน่ืองจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้ค าแนะน าที่ เป็น
ประโยชนท์ัง้ต่อบริษัทและต่อผูถื้อหุน้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อท าหน้าที่ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
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คณะกรรมการตอ้งทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานใหมี้การ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
กรรมการ ผูจ้ดัการใหญ่ โดยใหแ้จง้ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทถึงเหตผุล และรายละเอียดของบรษิัทที่ไปด ารง
ต าแหน่ง ทัง้นี ้จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนอื่นไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานอย่างใกลช้ิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยคณะกรรมการไดก้ าหนด
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดไดจ้ดัท ารายงานผล
การปฏิบตัิหนา้ที่ของตนตอ่คณะกรรมการบรษิัท ดงันี ้ 

1) คณะกรรมการบรหิาร ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการใหค้ าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการ 
และพิจารณากลั่นกรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและขอ้แนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ในดา้นการบรหิารจดัการทางการเงิน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินของ
บรษิัทก่อนน าส่งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาการ
เปิดเผยขอ้มลูรายการที่เก่ียวโยงใหถ้กูตอ้งครบถว้น และใหค้ าแนะน าปรกึษาที่เป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการในการ
ดา้นก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  ไดป้ฏิบัติหน้าที่ในการให้ขอ้เสนอแนะ 
ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัท กล
ยทุธท์ี่ใชใ้นการบรหิารความเสี่ยง 

5) คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในการใหข้อ้เสนอแนะ 
ติดตามการปฏิบตัิงานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายและนโยบายดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงพิจารณาและติดตาม
ความกา้วหนา้การด าเนินการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และประเมินผลส าเรจ็  

3.  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                    1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่
สามารถใชว้ิจารณญาณไดอ้ย่างอิสระ และมีความเป็นผูน้  า ท าหนา้ที่ก  าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจและ
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งบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 
รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละมีการปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกับนโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2)  คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหมี้นโยบายการก ากับดูแลกิจการ และก าหนดใหมี้การทบทวน
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

                     3)  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเรื่องส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษัทเช่น วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท กลยทุธ ์เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ  รวมทัง้
ก ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละมีการปฏิบตัิที่สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึง่เดิม
บริษัทไดจ้ัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ต่อมา ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2557 เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ไดมี้มติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีการ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์ภารกิจ หรือกลยทุธข์องบรษิัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาทกุปี เพื่อที่คณะกรรมการบรษิัท
จะไดต้ิดตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธข์องบรษิัทไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ      

4)  บริษัทไดมี้การจัดท าจรรยาบรรณของบริษัทขึน้ตั้งแต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบดว้ยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และของพนกังานที่ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิตนต่อบริษัท ผูร้ว่มงาน บุคคลภายนอก และ
ต่อสงัคม ตามหลกัการทางจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนได้
รบัทราบและเขา้ใจอย่างดีถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกตอ้งทางจริยธรรม และยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อสรา้งความเช่ือมั่น
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม 
                        บรษิัทมีแนวทางการส่งเสรมิใหเ้กิดการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบตัิ 
โดยการ ส่งแบบส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณใหก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน เป็นประจ าทกุปี 
แลว้น าผลการส ารวจมาสรุปเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการยดึถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างจรงิจงั  

นอกจากนีบ้รษิัทไดก้ าหนดใหมี้การทบทวนจรรยาบรรณบรษิัทเป็นประจ า หากปรากฏวา่ขอ้พึง
ประพฤติปฏิบตัิในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบรษิัทจะด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมทนัที นอกจากการจดัใหมี้การส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษิัท ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปีพรอ้มให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิด ชอบต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทแลว้ บริษัทยงัสนบัสนนุใหผู้บ้ริหารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร
เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดีต่อการ
บริหารงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรา้งภาวะผูน้  าและสืบทอดต าแหน่งในการบริหารงาน รวมถึง
การปฏิบตัิหนา้ที่และขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยคณุธรรมและจรยิธรรมต่อไป 

5)  คณะกรรมการบริษัทไดมี้การจดัตัง้ส  านกัตรวจสอบภายใน โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหนา้ที่ติดตามและสอบทานการด าเนินงานของบรษิัท ตลอดจนระบบการปฏิบตัิงาน
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ในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งไดร้บัอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนีใ้นปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแตอ่ย่างใด    

6)  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ท าหน้าที่ ให้
ค าแนะน าและดูแลใหบ้ริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศตา่งๆ     

      7)  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

8)  คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือรายการที่
เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดแูลใหป้ฏิบตัิตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักล่าวต่อสาธารณชน ทัง้นี ้บรษิัทไดก้ าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และกระบวนการ
ในการอนุมตัิรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดย้ึดถือปฏิบตัิ 
โดยมีหลกัการส าคญัไดแ้ก่ 
  (1) การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัใหมี้การน าเสนอรายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นก่อนเสนอ
ขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบรษิัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
  (2) การเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือรายการที่เก่ียว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มูลรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นงบการเงินตามที่มาตรฐานบญัชีได้
ก าหนดไวด้ว้ย 
                            (3) ในการพิจารณาท ารายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ การท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั 
โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้รว่มประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ 

9)  ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทไดมี้การติดตามและรบัทราบแผนการ
จัดการความเสี่ยงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้และรบัทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง                  
ซึง่บรษิัทไดมี้การก าหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการปอ้งกนัและระบบจดัการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร  
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 นโยบายการบริหารและจัดการความเส่ียง 

1. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจา้ของความเสี่ยง มีหนา้ที่
รบัผิดชอบ ด าเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนใหมี้กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทกุหน่วยงานของบริษัทตอ้งมีกระบวนการบริหารและการจดัการความเสี่ยง อีกทัง้การประเมินผล
และการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยตอ้งมีการปรบัปรุงกระบวนการใหเ้หมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละครัง้ 

3. ก าหนดใหก้ารประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจ าปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณา
ความเสี่ยงทัง้หมดครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร โดยค านึงถึงปัจจยัเสี่ยงทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
รวมทัง้ก าหนดใหมี้การจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยงมีหนา้ที่ประเมินการบรหิารความเสี่ยงและเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษิัท 

5. สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกันและมีจิตส านึกในเรื่องความเสี่ยง สรา้งฐานองค์
ความรู ้เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะ
น าไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเ้ป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
บรหิารเชิงกลยทุธ ์

10)  การแบง่แยกบทบาทหนา้ที่ระหวา่งคณะกรรมการบรษิัท กบัฝ่ายจดัการ 

        บริษัทไดจ้ัดใหมี้การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
อย่างชดัเจน  โดยกรรมการบรษิัทท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายบรษิัท และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 
ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
ประธานกรรมการบรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ส าหรบัฝ่ายจดัการของบริษัท 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานก่อสรา้ง 1  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานก่อสรา้ง 2 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่  สายงานก่อสรา้ง 3 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานก่อสรา้ง 4 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานทรพัยากรมนษุยแ์ละบรหิารทั่วไป และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน 

       11)  คณะกรรมการบริษัทไดด้ าเนินการติดตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธข์องบริษัทไปปฎิบตัิ  โดยมี
ขัน้ตอนการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและมีความพรอ้มที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิได ้มีการประชมุรว่มกันทัง้ผูบ้ริหาร
ระดบัสงู ผูบ้รหิาร และผูป้ฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการวางแผนงาน และขัน้ตอนการน าแผนไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะ
มีความร่วมมืออย่างใกลช้ิดเพื่อถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจในแผนงาน/แผนปฏิบตัิการแก่บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง                
ทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูมี้หนา้ที่รบัผิดชอบจดัท าโครงการต่างๆ  ผูท้ี่มีหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินผล การก าหนดใหมี้
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คณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน หากพบว่าผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย จะตอ้งพยายามปรบั
แผนการด าเนินงานสามารถผลกัดนัเพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายที่ตัง้ไว ้

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล้่วงหนา้ ซึ่งช่วยใหก้รรมการสามารถจัด
เวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้เวน้แต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนดสามารถเรียกประชมุเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น คณะกรรมการมีก าหนดการประชมุโดยปกติเป็นประจ า
ทกุ 2 เดือน โดยส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะส่งหนงัสือเชิญประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้รว่มประชมุในแตล่ะครัง้  

โดยระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึน้โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ
บรษิัทและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมีการประชมุระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารและไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม
ประชมุ 1 ครัง้ ทัง้นีเ้พื่อใหก้รรมการไดมี้การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่ง
กรรมการส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมครบถว้นเวน้แต่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธาน
กรรมการจะท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม ดูแลใหมี้การพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้
กรรมการทกุท่านไดมี้การแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรว่มกนั และผูบ้รหิารระดบัสงูจะเขา้รว่มประชมุเพื่อชีแ้จง
ขอ้มูลในฐานะผูเ้ก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติ ในแต่ละวาระ ทั้งนี ้ไดจ้ัดท า
รายงานการประชมุเก็บไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร และจดัเก็บไวอ้ย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ   

                     นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายหา้มกรรมการและผูบ้ริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมี
ส่วนไดเ้สียกบัวาระที่จะพิจารณาเขา้รว่มประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้  ทัง้นี ้ การพิจารณาวา่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยง
กนัและผูมี้ส่วนไดเ้สียนัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนไดเ้สียซึ่งกรรมการและผูบ้รหิารทกุคนมี
หนา้ที่จดัท ารายงานดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมีส่วนได้
เสีย เพื่อเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
ไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชมุคณะกรรมการ
ใหต้อ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

  5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบรษิัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ เลขานุการบริษัทไดจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการแต่ละคน 
ส าหรบัประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อน าผลประเมินมาใชใ้นการพิจารณา
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท 



 
บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

28 
 

 

ทัง้นี ้ผลการประเมินแบ่งตามหัวขอ้ 6 หัวขอ้  ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร สรุปไดด้งันี ้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัตขิองคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสรา้งและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี                      
มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และท าหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทไดมี้การแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอีกจ านวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ                 
ท าหนา้ที่ช่วยในการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้การพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของการท ารายการ
ต่างๆ ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษั ทด้วย                
ความโปรง่ใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง ท าหนา้ที่ก  าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทัง้
การบรหิารความเสี่ยงดว้ย 4. คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ท าหนา้ที่ก  าหนดแนวทาง
และนโยบายการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของบรษิัท  5. คณะกรรมการบริหาร ท าหนา้ที่ในการดูแล
และใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิารและด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

2)  บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการอยู่
ในเกณฑด์ี โดยคณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องส าคญัที่เก่ียวกับ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทพรอ้มทั้งดูแลใหมี้การ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พรอ้มกันนี้
คณะกรรมการไดมี้การก าหนดนโยบายเพื่อดแูลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ส าหรบัรายการเก่ียวโยง
กันและรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไวโ้ดย
ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั พรอ้มกนันีค้ณะกรรมการยงัไดท้บทวนระบบควบคมุภายในอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงการ
ติดตามดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3)  การประชุมคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชมุคณะกรรมการอยู่ในเกณฑด์ี โดยบรษิัทไดแ้จง้
ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบียบวาระประจ าปีใหก้รรมการไดร้บัทราบลว่งหนา้ ซึ่งช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรร
เวลามาประชมุไดท้กุครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชมุและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   และสามารถก ากับดูแลใหบ้ริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ 
นอกจากนั้นกรรมการจะไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลเพื่อ
เตรียมตวัเขา้ประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีขอ้มลูอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ ซึ่ง
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คณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลที่จ  าเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจใหเ้ป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ง
บรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอือ้อ านวยใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรคข์องกรรมการทกุ
คน และไม่ถกูครอบง าโดยบคุคลใดบคุคลหนึ่งและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัอย่างเต็มที่ในที่ประชมุ 

4)  การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การท าหนา้ที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑด์ี   มีการเตรียมตวั
และศกึษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนการประชมุในแตล่ะครัง้ และเขา้ประชมุอย่างสม ่าเสมอ และกรรมการไดแ้สดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจ ลงมติ 
รวมถึงการใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัทและเขา้ใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใช้
เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความ
ขดัแยง้ 

5)  ความสัมพันธก์ับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี ก รรมการ
สามารถหารอืกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดอ้ย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัฝ่ายจดัการ โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้ม่ือจ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของฝ่ายจัดการ อีกทั้งคณะกรรมการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม ใน
กรณีที่การปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว ้

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิารอยู่
ในเกณฑด์ี  โดยกรรมการมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรูค้วาม
เข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส  าคัญเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยใหก้ารปฏิบตัิ
หนา้ที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏิบัติหนา้ที่ใน
ฐานะกรรมการ และเม่ือมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการไดดู้แลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป 
เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการไดมี้การก าหนดแผนการ                
สืบทอดต าแหน่ง เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ในต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง  

โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานกุารบรษิัท จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการใหก้รรมการแต่ละ
คน ส าหรบัประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการโดยรวมทัง้คณะ  

  3. เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปและรายงานผลการประเมิน
ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อรบัทราบและด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้     

6.  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

                    ประธานกรรมการบริษัท  ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติ งานของกรรมการทุกท่ าน                          
โดยด าเนินการตัง้แต่ปี 2556 เป็นตน้ไป ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
เพื่อน ามาใชใ้นการพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขและพัฒนาการปฏิบตัิงานของกรรมการบริษัท
ต่อไป ทั้งนี ้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ  6 หัวข้อ ได้แก่  คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่ และ                            
ความรบัผิดชอบของกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ การท าหนา้ที่ของกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจัดการ 
และการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานุการบริษัท จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทุกรายใหแ้ก่ประธาน
กรรมการบรษิัท ส าหรบัประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคล  

  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมิน
ตอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บรษิัทเพื่อรบัทราบและด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้     

7.  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ไดจ้ัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 
คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อน าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุย่อยใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทัง้นีผ้ลการประเมินแบ่งตามหวัขอ้ 6 หวัขอ้  ไดแ้ก่ โครงสรา้งและ
คณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ การประชมุคณะกรรมการ 
การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้รหิาร โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี ้  

 1)  โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑด์ี โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยทกุคนเห็นว่า จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บรษิัท ช่วยใหก้ารท าหนา้ที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบดว้ยบุคคลที่มี
ความรูแ้ละประสบการณห์ลากหลายเพียงพอที่จะช่วยใหก้ารท าหนา้ที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อย ยังได้ท าหน้าที่ช่วยในการก ากับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ดว้ยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขนัไดใ้นการรกัษากรรมการที่ดีมีความสามารถ ก าหนดนโยบาย 
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และทิศทางการด าเนินงานดา้นการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึ งการบริหารและ
จดัการความเสี่ยง ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหาร ทัง้นีเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 2)  บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑด์ี โดยสรุปผล
ประเมินของคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

  -   คณะกรรมการบริหาร  :  มีการให้แนวนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
กรรมการ    ผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายบรหิาร การก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการ
บรหิารต่างๆ ของบรษิัทตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท การตรวจสอบติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาความเป็นไปไดส้  าหรบัโครงการใหม่ๆ    และการรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัทใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ  

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ  :  มีการดแูลใหก้ารจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ที่รับรอง โดยทั่ วไป การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาใหก้ารท ารายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ไดด้  าเนินการตามกระบวนการที่   ก าหนดไวแ้ละเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท การก ากบัดูแล
ใหบ้ริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง การเสนอแตง่ตัง้ ก าหนดคา่ตอบแทน และประเมินผลผูส้อบบญัชีอย่างเหมาะสม 

-  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  :  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการใหมี้ความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอ
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการใหมี้
ความเหมาะสมและโปรง่ใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดเพื่อ
น าเสนอผูถื้อหุน้ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด
ไว ้และการพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมิน 

-  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง   :   มีการศึกษาและติดตามความ
เคลื่อนไหว แนวโน้มการปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลกัการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบายและแผนงานเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
การดแูลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัท กลยทุธท์ี่ใชใ้นการบรหิารความ
เสี่ยง การรายงานความเสี่ยงและการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการบรษิัท  

  -   คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  :  มีการศึกษาและติดตามความ
เคลื่อนไหว รวมถึงติดตามความกา้วหนา้การด าเนินการดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม การพฒันา
และเสนอแนะนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส  าคัญ
เก่ียวกบัดา้นสิ่งแวดลอ้มการเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณาก าหนดนโยบาย
และแผนงานส าหรบัการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  
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 3)  การประชุมคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทไดแ้จง้ก าหนดการประชุม
พรอ้มระเบียบวาระประจ าปีใหก้รรมการไดร้บัทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหนา้ ช่วยให้
กรรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชมุไดท้กุครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม
ที่จะช่วยใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก ากบัดแูลใหบ้รษิัทด าเนินธุรกิจอย่าง
ประสบความส าเรจ็ วาระการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้กรรมการไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้และมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ขอ้มลูเพื่อเตรียมตวัเขา้ประชมุ ขอ้มลูในเอกสารการประชมุเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ คณะกรรมการ
สามารถขอขอ้มลูที่จ  าเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจใหเ้ป็นประโยชนต์่อบริษัท บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอือ้อ านวยใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรคข์องกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง า
โดยบคุคลใดบคุคลหนึ่ง กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัอย่างเต็มที่ในการประชมุคณะกรรมการ  

 4)  การท าหนา้ที่ของกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑด์ี โดยกรรมการมีการเตรียมตวัและศึกษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระใน
การตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบรษิัท กรรมการเขา้ใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใชเ้วลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่าง
เหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นที่ไม่ส  าคญั และกรรมการยอมรบัความเห็นที่แตกต่างระหว่างกนั โดยไม่เกิด
ความขดัแยง้  

 5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับ
กรรมการ  ผูจ้ดัการใหญ่ไดอ้ย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัฝ่ายจดัการ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่สามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้ม่ือจ าเป็น คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการปฏิบตัิหนา้ที่ของ
ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการไดเ้ขา้มามีส่วนรว่มในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบตัิ
หนา้ที่ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ก าหนด 

 6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี  โดย
กรรมการมีความเขา้ใจบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยใหป้ฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหา
ขอ้มูลหรือติดตามข่าวที่ส  าคญัเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงดา้นกฎระเบียบต่างๆ 
และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทกุท่านไดร้บัการ
ฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตวัและศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอมาก่อน
การประชมุคณะกรรมการ กรรมการเขา้ประชมุคณะกรรมการ อย่างสม ่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจลงมติ   ไม่ถกูโนม้นา้ว
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการใหค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท กรรมการเขา้ใจว่า
ประเด็นใดมีความส าคญัและใชเ้วลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นที่ไม่
ส  าคญั และกรรมการยอมรบัความเห็นที่แตกตา่งระหวา่งกนั โดยไม่เกิดความขดัแยง้  
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 โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้
 1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดท าแบบประเมินผลตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิัทไทย และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชดุย่อย 
 2. เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ชดุย่อยและด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของ
คณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อ
รบัทราบและด าเนินการปรบัปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

8.  การประเมินผลการปฏิบัตติามจรรยาบรรณของบริษัท 

 คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนักงานจะประเมินการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเน่ืองทุกปี ทัง้นีผ้ลการประเมินสรุปโดยรวม 
กรรมการและผูบ้รหิารปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบรษิัทดงันี ้ 

1. การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ
บรษิัท 

2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่าง
เครง่ครดัตามหลกัจรยิธรรมที่พงึปฏิบตัิและปฏิบตัิตามนโยบายบรษิัท 

3. ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์: ไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หลีกเลี่ยงการระท าที่จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนส์่วนตวัและผลประโยชนข์องบรษิัท ไม่เขา้ไปมี
ส่วนรว่มหรอืเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซึง่อาจมีผลประโยชนห์รอืขดัแยง้ทางธุรกิจตอ่บรษิัท  

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรพัย์ : ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะอนัส่งผลกระทบตอ่ราคาหรอืการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทและบรษิัทที่เก่ียวขอ้ง  

5. หนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้ : ปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายใหด้ีที่สดุเพื่อเป็นการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหอ้งคก์รมี
ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และตอ่ยอดทางธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ือง และเพิ่มมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

6. ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รหิารและพนกังาน : มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบตัิเพื่อดแูลรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินอยู่เสมอ 

7. หนา้ที่ต่อชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้ม : ใหค้วามร่วมมือในการท าประโยชนแ์ก่ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มตามโอกาสและความพรอ้ม 

8. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการขอ้มูลในบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ขอ้มูลที่จ  าเป็นและถูกตอ้งเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผย    
ขอ้มลูของบรษิัทที่ยงัมิไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณะ ขอ้มลูส่วนบคุคล หรือน าขอ้มลูที่ไดร้บัจากหนา้ที่การงาน ไป
ใชใ้นทางที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์่วนตน 

9. ทรพัยส์ินของบริษัท : ก าหนดแนวปฏิบตัิในการดูแลรบัผิดชอบต่อทรพัยส์ินของบริษัทมิใหสู้ญ
หาย เสียหายหรอืน าไปใชใ้นทางที่ผิด  
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10. ของก านลัและการเลีย้งรบัรอง : ก าหนดแนวปฏิบตัิเรื่องการใหข้องก านลัและการเลีย้งรบัรอง 
โดยหลีกเลี่ยงการรบัสิ่งของหรือผลประโยชนใ์ดๆ จากคู่คา้ คู่สัญญา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท      
เวน้แตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยมโดยพงึพิจารณาวา่อยู่ในมลูค่าที่เหมาะสม 

9.  การประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ทุกปี โดยด าเนินการต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2555 ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผูพ้ิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นที่เหมาะสมส าหรบักรรมการผูจ้ัดการใหญ่เพื่อใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยมีเกณฑก์ารประเมินแบ่งเป็น 3 
หมวด ดงันี ้
  หมวดที่ 1 :  ความส าเรจ็ของเปา้หมายเชิงธุรกิจ 

 หมวดที่ 2 :  การวดัผลการปฏิบตัิงาน ซึง่ประกอบดว้ย 
      1)  ความเป็นผูน้  า 
      2)  การก าหนดกลยทุธ ์
      3)  การปฏิบตัิตามกลยทุธ ์ 

  4)  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
      5)  ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
      6)  ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
      7)  การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับคุลากร 
      8)  การสืบทอดต าแหน่ง 
      9)  ความรูด้า้นผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 
     10)  คณุลกัษณะส่วนตวั 

 หมวดที่ 3 :  การพฒันา CEO 

10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ไว้อย่างชัด เจนและโปร่งใส  โดยสอดคล้องกับ
ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะคนที่เป็นประธาน 
หรอืสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลั่นกรอง  ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการที่มีคณุสมบตัิที่ตอ้งการ 

คา่ตอบแทนกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ : 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของ



 
บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

35 
 

 

บริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใน
แตล่ะปี  

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร: ค่ าตอบแทนผู้บ ริห ารเป็ น ไปตามหลักการ และน โยบ ายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของ
บรษิัท และผลประเมินการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแตล่ะคน 

        

11.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

-  การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและการ

ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัท เพื่อใหมี้การปรบัปรุงและการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้หลกัสตูร
การอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญัในการเข้ารว่มอบรมหรือ
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรูค้วามสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้ ไดแ้ก่ หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) 
หลกัสตูร Audit Committee Program หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 

ทัง้นี ้บรษิัทยงัไดมี้การส่งกรรมการและผูบ้รหิารเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบนั
อื่นๆ     จดัขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

-  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษัทไดจ้ดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัท เขา้พบกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหมี้การประชมุร่วมกนักบักรรมการ 
และ/หรือผูบ้ริหาร และ/หรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม พรอ้มทัง้จดัเตรียมเอกสารขอ้มูล
สรุปใหก้รรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบับรษิัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ โครงสรา้งองคก์ร 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พรอ้มกันนีบ้ริษัทยังไดจ้ัดใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรใด
หลกัสตูรหนึ่งตามขอ้เสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD)   

12.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการไดก้ าหนดแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร 
และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคล
เป็นหลัก ทั้งนี ้ บริษัทจัดให้มีการเตรียมความพรอ้มส าหรบับุคคลที่ เป็น Successor ในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ และทกัษะที่จ  าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผูจ้ัดการหรือผูบ้ริหารใน
ต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้   
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        ส  าหรบัผูบ้ริหารที่ไดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผูท้ี่
พรอ้มดว้ยคุณสมบตัิและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งไดร้บัการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง และเขา้รบัการอบรมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่จ  าเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหน่งที่สูงขึน้ไปในอนาคต และ
เพื่อใหมี้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบรหิารงานอย่างตอ่เน่ือง 

         ส  าหรบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลของบรษิัท มีการวางระบบดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลโดยมี
การจดัสรร ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในดา้นกระบวนการสรรหาเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรที่มีความรู ้
ความสามารถตามที่ก าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
การปฏิบตัิงานของบคุลากร มาตรฐานการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
พนักงานมีความรูค้วามสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับประกอบในการพิจารณา
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏิบตัิงาน 


